Załącznik
do Uchwały nr LIV/824/18 SWM
z dnia 15 października 2018 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
I INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA ROK 2019

SPIS TREŚCI

WSTĘP ....................................................................................................................................................... 3
ROZDZIAŁ I CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU ................................................................................ 4
ROZDZIAŁ II ZASADY WSPÓŁPRACY .................................................................................................................. 6
ROZDZIAŁ III ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY .......................................................................................... 6
ROZDZIAŁ IV FORMY WSPÓŁPRACY ................................................................................................................. 7
ROZDZIAŁ V PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE ............................................................................................ 10
ROZDZIAŁ VI OKRES REALIZACJI PROGRAMU ................................................................................................... 24
ROZDZIAŁ VII SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU ................................................................................................ 24
ROZDZIAŁ VIII ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU ...... 25
ROZDZIAŁ IX SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU ....................................................................................... 25
ROZDZIAŁ X INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU KONSULTACJI .............................. 28
ROZDZIAŁ XI TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH ................................................ 29

2

Wstęp
Program współpracy to dokument wyznaczający politykę Województwa wobec organizacji
pozarządowych, a zarazem odpowiedź na istotne fragmenty Strategii Rozwoju Województwa
Małopolskiego na lata 2011-2020 oraz Wieloletniego programu współpracy Województwa
Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na lata 2018-2022.
Współpraca Samorządu Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi realizowana
na podstawie corocznego Programu współpracy to trwałe wkomponowanie organizacji
pozarządowych w strukturę działań samorządu województwa i przykład dobrej praktyki współpracy,
polegającej nie tylko na przekazywaniu przez samorząd województwa środków finansowych, lecz
przede wszystkim na partnerskiej wymianie doświadczeń i dążeniu do rozwoju Małopolski.
Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.);
2) Województwie – rozumie się przez to Województwo Małopolskie;
3) Samorządzie Województwa – rozumie się przez to Samorząd Województwa Małopolskiego;
4) Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Województwa Małopolskiego;
5) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego;
6) Departamencie koordynującym – rozumie się Departament Urzędu lub inną komórkę
organizacyjną wchodzącą w skład Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na
prawach Departamentu, który realizuje zadania Województwa we współpracy
z organizacjami pozarządowymi;
7) wojewódzkiej jednostce organizacyjnej – rozumie się przez to wojewódzką samorządową
jednostkę organizacyjną, tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Krakowie lub
Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Krakowie;
8) Programie – rozumie się przez to niniejszy Program współpracy Województwa Małopolskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019;
9) podmiotach Programu – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy;
10) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);
11) konkursie ofert – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2
ustawy.
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Rozdział I
CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
§1
Celem głównym jest zwiększanie zaangażowania organizacji pozarządowych i mieszkańców
Małopolski w życie publiczne oraz wzmacnianie współpracy międzysektorowej i rozwój
społeczeństwa obywatelskiego.
§2
Celami szczegółowymi Programu są:
Cel szczegółowy 1: Aktywne zaangażowanie organizacji pozarządowych w realizację zadań
publicznych.
Działania:
1. Zlecanie realizacji zadań publicznych Województwa, w trybach przewidzianych w ustawie,
podmiotom Programu.
2. Zapewnienie różnorodnych kanałów informacyjnych dotyczących zlecania realizacji zadań
publicznych.
3. Ujednolicenie zasad zlecania zadań publicznych przez Województwo podmiotom Programu.
4. Opracowanie i rozpowszechnienie instrukcji składania ofert i sprawozdań z realizacji zadań
publicznych przez podmioty Programu.
Cel szczegółowy 2: Wzrost aktywności obywatelskiej Małopolan i ich zaangażowania w sprawy
regionu.
Działania:
1. Popularyzacja wśród mieszkańców Małopolski mechanizmu 1% - przekazywania organizacjom
pożytku publicznego odpisów podatku dochodowego.
2. Promocja postaw społecznego zaangażowania i zainteresowania sprawami publicznymi,
w tym wspieranie i upowszechnianie wolontariatu, filantropii i innych form aktywności
obywatelskiej.
Cel szczegółowy 3: Rozwój dialogu obywatelskiego i jego instytucji.
Działania:
1. Zwiększenie aktywności i poziomu zaangażowania organizacji pozarządowych w tworzeniu
polityk publicznych.
2. Rozwój instytucji dialogu obywatelskiego oraz wzmocnienie istniejących ciał dialogu
społecznego, m.in. Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP) w tworzeniu
polityk publicznych, a także rozpoznawalności instytucji dialogu społecznego
w społeczeństwie, w szczególności w środowisku organizacji pozarządowych. Przedstawiciele
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sektora pozarządowego są członkami i uczestniczyć będą w pracach następujących zespołów
Samorządu Województwa:
a) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w
art. 3 ust. 3: Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego;
b) turystyki: Zespół Oceniający Obiekty Hotelarskie, Komisja Egzaminacyjna dla
kandydatów na Przewodników Turystycznych Górskich Beskidzkich i Tatrzańskich,
Komisja Egzaminacyjna Języków Obcych dla Przewodników Turystycznych i Pilotów
Wycieczek;
c) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej: Rada ds. Produktów
Tradycyjnych i Dziedzictwa Kulinarnego;
d) zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych: Małopolska Rada Zdrowia
Publicznego, Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
e) rynek pracy i edukacja: Wojewódzka Rada Rynku Pracy, Małopolskie Partnerstwo na
rzecz Kształcenia Ustawicznego, Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych;
f) ekonomii społecznej: Małopolski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej;
g) polityki społecznej: Małopolska Rada do Spraw Polityki Senioralnej, Rada Innowacji
Społecznych;
h) działania na rzecz młodzieży: Małopolska Rada Organizacji Młodzieżowych,
Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych;
i) upowszechniania i ochrony praw konsumentów: Małopolska Rada Konsultacyjna
ds. Ochrony Konsumentów;
j) gospodarki i przedsiębiorczości: Komisja Wspólna Samorządu Terytorialnego
i Gospodarczego Małopolski
k) społeczeństwa informacyjnego: Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego;
l) inne: Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, Małopolska Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich, Komisje konkursowe oraz Kapituły Nagród.
Cel szczegółowy 4: Rozwój potencjału małopolskiego III sektora.
Działania:
1. Wzmocnienie procesów integracji III sektora.
2. Wsparcie informacyjne, edukacyjne i doradcze dla podmiotów Programu w zakresie
pozyskiwania i wykorzystywania funduszy, w tym RPO WM na lata 2014-2020.
3. Wyrównywanie szans podmiotów Programu przez rozwój systemu wsparcia w zakresie
m.in. poradnictwa, konsultacji, szkoleń, warsztatów, i innych form.
4. Wspieranie podmiotów Programu w rozwoju kadr oraz powiększaniu bazy członków
i wolontariuszy.
5. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości społecznej w celu ekonomizacji III sektora.
Cel szczegółowy 5: Rozwój współpracy pomiędzy administracją publiczną, sektorem pozarządowym
i sektorem gospodarczym.
Działania:
1. Utworzenie i utrzymanie systemowego obiegu informacji dotyczącego współpracy
podmiotów Programu z samorządem województwa małopolskiego.
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2. Edukacja organizacji w zakresie współpracy międzysektorowej oraz promowanie
międzysektorowych projektów partnerskich.
3. Wsparcie merytoryczne samorządów w zakresie współpracy z podmiotami Programu, w tym
informowania ich o możliwościach finansowania działalności.

Rozdział II
ZASADY WSPÓŁPRACY
§3
Współpraca Samorządu Województwa z podmiotami Programu opiera się na następujących
zasadach:
1. partnerstwa – co oznacza, że organizacje pozarządowe uczestniczą w identyfikowaniu
i definiowaniu problemów społecznych oraz zadań, w wypracowywaniu sposobów
ich rozwiązywania i wykonywaniu zadań publicznych;
2. pomocniczości – zgodnie z którą przekazuje się obywatelom i ich organizacjom kompetencje
i środki do działania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Zasada pomocniczości jest zasadą
ustrojową i oznacza uporządkowanie wzajemnych relacji oraz podział zadań między sektorem
publicznym a obywatelskim, ukierunkowany na umacnianie obywateli, ich wspólnot
i organizacji oraz ograniczenie interwencjonizmu państwa i administracji;
3. efektywności – polegającą na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów
w realizacji zadań publicznych;
4. jawności podejmowanych działań – zgodnie z którą organy administracji udostępniają
współpracującym z nimi organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach i celach
realizowanych zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami.
Zasada jawności polega także na kształtowaniu przejrzystych zasad współpracy, opartych
na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatorów zadań publicznych;
5. uczciwej konkurencji – co oznacza, że Województwo Małopolskie zlecać będzie wykonanie zadań
publicznych w oparciu o zasady określone w ustawie, w szczególności po przeprowadzeniu
otwartych konkursów ofert;
6. suwerenności stron – polegająca na tym, iż strony mają prawo do niezależności i odrębności
w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązania problemów i zadań;
7. legalności – w myśl której wszelkie działania organów samorządu województwa oraz organizacji
pozarządowych odbywają się w granicach i na podstawie przepisów prawa.

Rozdział III
ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY
§4
Współpraca Samorządu Województwa z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 4
ust. 1 ustawy, realizowanych odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Województwa
w szczególności ustawowych zadań własnych Samorządu z obszarów:
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1. „1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;”
2. „1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;”
3. „2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;”
4. „4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;”
5. „5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;”
6. „6. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.);”
7. „7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;”
8. „8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;”
9. „10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;”
10. „11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;”
11. „12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;”
12. „13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;”
13. „14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;”
14. „16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;”
15. „17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;”
16. „18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;”
17. „19. turystyki i krajoznawstwa;”
18. „22. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;”
19. „23. ratownictwa i ochrony ludności;”
20. „26. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;”
21. „27. promocji i organizacji wolontariatu;”
22. „31. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;”
23. „32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;”
24. „33. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3.”

Rozdział IV
FORMY WSPÓŁPRACY
§5
Współpraca pomiędzy Samorządem Województwa a podmiotami Programu będzie odbywać się
w formach finansowych i niefinansowych.
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1. Formy finansowe to w szczególności:
1) zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie konkursu ofert na zasadach zawartych
w ustawie, w tym realizacja zadań na podstawie konkursów wieloletnich:
a) Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury pn. Mecenat Małopolski BIS na lata 2018 2019;
b) Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego
związanych z utrzymaniem trwałości i rozwojem Małopolskiego Systemu Informacji
Turystycznej „MSIT” w latach 2018-2020;
c) Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego
w zakresie realizacji zadania zleconego polegającego na organizacji i prowadzeniu
ośrodków adopcyjnych na lata 2018-2022;
d) Otwarty konkurs ofert na realizację projektów wyłonionych w ramach II edycji Budżetu
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych (zadanie realizowane w latach 2018-2019);
e) Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018 - 2019 zadań publicznych
Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania rodziny, działalności na rzecz
integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych
w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego;
f)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa małopolskiego
w obszarze edukacji prozdrowotnej dla małopolskich seniorów 2018-2019;

g) Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego
w dziedzinie kultury fizycznej w obszarze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
na lata 2018 – 2019 z zakresu realizacji projektu „Małopolska Akademia Kobiecego
Futbolu II edycja 2018-2019.”
2) zlecanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie
z przepisami określonymi w art. 19a ustawy;
3) zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawach szczegółowych,
w tym:
a) ustawie z dn. 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach
i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U z 2011 r. Nr 208 poz. 1241
z późn. zm.);
b) ustawie z dn. 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 656 z późn. zm.)
c) ustawie z dn. 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(t.j. Dz. U. z 2018 poz. 998 z późn. zm);
d) ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.);
e) ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.).
4) realizacja projektów na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1307), w tym współorganizacja
projektów i przedsięwzięć o charakterze regionalnym służących realizacji celów wskazanych
w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 oraz współdziałanie
w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy Unii
Europejskiej;
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5) udzielanie dotacji celowych na dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)
dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób
niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.);
6) udzielanie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów
aktywności zawodowej na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.);
7) powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki
i przeciwdziałania uzależnieniom na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 roku
o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 z późn. zm.)
8) realizacja inicjatyw lokalnych na zasadach określonych w ustawie oraz uchwale SWM 1;
9) zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie art. 12 ustawy;
10) zlecanie realizacji zadań publicznych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.);
11) organizacja konferencji, spotkań, szkoleń, warsztatów.
2. Formy niefinansowe to w szczególności:
1) wymiana informacji i sygnalizowanie problemów oraz potrzeb, w tym za pośrednictwem
Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, będących podstawą prawidłowego
diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców Województwa, na podstawie których
opracowane będą zadania oraz programy celowe;
2) działalność Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Krakowie, Chrzanowie,
Tarnowie, Nowym Targu i Nowym Sączu;
3) organizacja konferencji, spotkań, szkoleń, warsztatów;
4) opiniowanie i konsultowanie opracowań, programów oraz projektów aktów normatywnych
w dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań;
5) tworzenie wspólnych zespołów i komisji o charakterze doradczym i konsultacyjnym;
6) konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego;
7) obejmowanie honorowym patronatem Marszałka Województwa przedsięwzięć
realizowanych przez podmioty Programu;
8) udzielanie rekomendacji podmiotom Programu i ich przedsięwzięciom;
9) promowanie podmiotów Programu, w szczególności poprzez przyznawanie nagród
honorowych i wyróżnień, m.in. Nagrody Marszałka Województwa dla Najlepszych Organizacji
Prowadzących Działalność Pożytku Publicznego „Kryształy Soli” oraz Nagrody Samorządu
Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Innych „Amicus Hominum”;
10) promocje dobrych przykładów;
11) nieodpłatne udostępnianie, w miarę możliwości, pomieszczeń i sprzętu.

1

Uchwała Nr XXVII/440/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
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Rozdział V
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
§6
1. Zlecanie realizacji zadań publicznych Województwa w trybie rocznych otwartych konkursów
ofert, z następujących obszarów:

OBSZAR: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM; DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ
INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ORAZ DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ
WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

PRIORYTET: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNEGO ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU OSÓB STARSZYCH
W ramach konkursu/ów zlecane mogą być w szczególności zadania polegające na:
1. wspieraniu funkcjonowania społecznego i aktywności m.in. kulturalnej osób starszych
(w szczególności z obszarów wiejskich);
2. przeciwdziałaniu wykluczeniu osób starszych (w szczególności z obszarów wiejskich);
3. budowaniu pozytywnego wizerunku starości;
4. rozwoju współpracy / integracji międzypokoleniowej;
5. szeroko rozumianej edukacji do starości i w starości;
6. prowadzeniu akcji informacyjnych (w szczególności na terenach wiejskich) na temat instytucji
i form pomocy (wsparcia), aktywizacji dla seniorów oraz zagrożeń konsumenckich;
7. budowaniu podmiotowości i zaangażowania osób starszych w działalność na rzecz środowisk
lokalnych (w tym rozwój samopomocy, samoorganizacji i wolontariatu);
8. włączaniu osób starszych w dialog i współpracę z samorządem lokalnym;
9. rozwoju aktywności edukacyjnej osób starszych, w tym UTW (w tym profesjonalizacja kadr).

OBSZAR: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PRIORYTET: OTWARTY KONKURS OFERT Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W ramach konkursu/ów zlecane mogą być w szczególności zadania polegające na:
1. prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek;
2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz
zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo
i społecznie te osoby;
3. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób
niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy;
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4. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu nabywanie, rozwijanie
i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób
niepełnosprawnych;
5. organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych
dziedzinach;
6. promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego
i zawodowego;
7. prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

OBSZAR: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ
PRIORYTET 1: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO W OBSZARZE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
W ramach konkursu/ów zlecane będą w szczególności zadania polegające na:
1. upowszechnianiu sportu w środowisku wiejskim, akademickim i osób niepełnosprawnych;
2. organizacji imprez sportowych wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych promujących
w Małopolsce kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu;
3. upowszechnianiu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i udział w zawodach
sportowych;
4. upowszechnianiu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, realizowane wspólnie
z Ministerstwem Sportu i Turystyki;
5. realizacji projektów upowszechniających kulturę fizyczną wybranych w ramach Budżetu
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

PRIORYTET 2: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO W ZAKRESIE WSPÓŁZAWODNICTWA I SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI
I MŁODZIEŻY
W ramach konkursu/ów zlecane będą w szczególności zadania polegające na:
1. organizacji rywalizacji sportowej dla uczniów województwa małopolskiego w ramach Igrzysk
Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady Młodzieży oraz udziale reprezentantów
województwa w zawodach ogólnopolskich ID, IMS i LM;
2. szkoleniu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach kadry wojewódzkiej młodzików;
3. szkoleniu reprezentantów Małopolski do udziału w finałach ogólnopolskich współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego systemu sportu młodzieżowego;
4. szkoleniu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach – Małopolskiej Kadry w sportach
zimowych;
5. szkoleniu zawodników z klubów i stowarzyszeń sportowych województwa małopolskiego, które
zostały sklasyfikowane w państwowym Systemie Sportu Młodzieżowego za rok 2018, do finałów
ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;
6. realizacji projektów w zakresie współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży
w ramach współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

11

OBSZAR: NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE
PRIORYTET 1: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO PN. „NAUKOWE INSPIRACJE – CIEKAWE I KREATYWNE”
W ramach konkursu/ów zlecane będą w szczególności zadania polegające na:
1. wspieraniu innowacyjnych inicjatyw o charakterze naukowym celem ich rozpowszechnienia
wśród uczniów, studentów i doktorantów przy udziale studenckich i doktoranckich kół
naukowych;
2. popularyzacji zagadnień i wyników badań naukowych wśród dzieci i młodzieży wszystkich etapów
edukacyjnych przy wykorzystaniu potencjału kół naukowych;
3. kształtowaniu i wspieraniu rozwoju kompetencji kluczowych w regionie;
4. wsparciu projektów interdyscyplinarnych, opartych na współpracy międzyśrodowiskowej, w tym
w zakresie wykorzystania dorobku naukowego przez organizacje pozarządowe oraz realizacji
przedsięwzięć naukowych zgłaszanych przez organizacje i odpowiadających na potrzeby
wynikające z ich działalności statutowej;
5. rozwoju współpracy kół naukowych z małopolskimi organizacjami pozarządowymi, tworzeniu
mechanizmów i rozwiązań sprzyjających współpracy systemowej.

PRIOTYTET 2: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO PN. „REGIONALNY PROGRAM STYPENDIALNY”
W ramach konkursu/ów zlecane będą w szczególności zadania polegające na:
1. udzielaniu uczniom szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów i szkół
ponadpodstawowych (w tym dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych), a także studentom
stypendiów:
a) za szczególne osiągnięcia naukowe;
b) na naukę języka obcego;
c) za szczególne osiągnięcia artystyczne;
d) za szczególne osiągnięcia sportowe;
e) stażowe;
f) w związku z udziałem w ogólnopolskich lub międzynarodowych wydarzeniach edukacyjnych,
artystycznych i sportowych;
- stypendia, o których mowa w lit. a), b), e) będą przyznawane tylko studentom.
2. udzielaniu stypendiów dla studentów pochodzących z regionów partnerskich Województwa
Małopolskiego oraz Polaków i przedstawicieli Polonii zamieszkałych za granicą, podejmujących
na uczelniach działających w Województwie Małopolskim.

PRIORYTET 3: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO PN. „Małopolska WIE – wiedza, innowacje, edukacja” – wsparcie inicjatyw
edukacyjnych”
W ramach konkursu/ów zlecane będą w szczególności zadania polegające na:
1. organizacji różnorodnych inicjatyw edukacyjnych np.: przeglądów, wystaw, warsztatów,
konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń lub innych imprez o charakterze edukacyjnym aktywna i innowacyjna przestrzeń edukacyjna;
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2. organizacji różnorodnych inicjatyw polegających na współpracy lub wymianie edukacyjnej
z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich Województwa
Małopolskiego - edukacja międzyregionalna;
3. kształtowaniu kompetencji kluczowych małopolskich uczniów;
4. aktywizacji osób dorosłych poprzez organizowanie zajęć, szkoleń i wydarzeń umożliwiających
rozwój zainteresowań, wiedzy i kompetencji, w szczególności kompetencji cyfrowych - edukacja
ustawiczna;
5. organizacji programów intermentoringu, polegających na wzajemnej, partnerskiej wymianie
wiedzy i umiejętności w różnych obszarach przez osoby dorosłe (np. wymiana nauki obsługi
programów komputerowych w zamian za naukę języka obcego) - mentor.

PRIORYTET 4: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO PN. „KAŻDE DZIECKO MA TALENT”
W ramach konkursu/ów zlecane będą w szczególności zadania polegające na:
1. wsparciu wychowawczo - pedagogicznym małopolskich uczniów poprzez realizację różnych form
edukacyjnych, mających wpływ na poprawę wyników w nauce oraz wykształcenie postawy
radzenia sobie na wielu życiowych płaszczyznach;
2. odkrywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież talentów oraz kompetencji.

OBSZARY: KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO;
PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE
POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA
REGIONALNEGO

PRIORYTET: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO W DZIEDZINIE KULTURY W 2019 ROKU
W ramach konkursu/ów zlecane będą w szczególności zadania:
1. rozwijające kompetencje kulturowe społeczeństwa;
2. promujące i tworzące warunki sprzyjające rozwojowi talentów;
3. utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną szczególnie poprzez wspieranie folkloru;
4. prezentujące dzieła sztuki i niezależne inicjatywy artystyczne;
5. zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego;
6. promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących
Małopolskę;
7. tworzące ambitne formy animacyjne na rzecz międzypokoleniowej aktywizacji społeczności;
8. upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP.
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OBSZARY: PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE
POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA
REGIONALNEGO

PRIORYTET: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO W ZAKRESIE ORGANIZACJI WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI POLSKICH
ZE WSCHODU
W ramach konkursu/ów zlecane będą w szczególności zadania polegające na organizacji
wypoczynku letniego dla polskich dzieci z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rumunii
oraz państw Azji Środkowej, w tym m.in.: doskonalenie znajomości języka polskiego oraz poznawanie
dziedzictwa Małopolski.

OBSZAR: TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO
PRIORYTET: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO Z DZIEDZINY TURYSTYKI PN. „MAŁOPOLSKA GOŚCINNA”

W ramach konkursu/ów zlecane będą w szczególności zadania z zakresu:
1. rozwoju, aktywizacji i promocji oferty turystyki kulturowej w regionie, w tym turystyki religijnej;
2. rozwoju, aktywizacji i promocji oferty turystyki aktywnej w regionie, w tym turystyki rowerowej;
3. rozwoju, aktywizacji i promocji szlaków turystycznych o znaczeniu regionalnym
i ponadregionalnym oraz popularyzacji różnorodnych form aktywności na ww. szlakach;
4. tworzenia, rozwoju, podnoszenia jakości oraz promocji produktów turystyki wiejskiej w oparciu
o autentyczne elementy oferty regionalnej;
5. promocji oferty przemysłu spotkań w Małopolsce;
6. integracji środowisk turystycznych;
7. promocji „dobrych praktyk” w obszarze turystyki i rekreacji;
8. organizacji wydarzeń turystycznych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym;
9. podnoszenia jakości usług turystycznych i tworzenia regionalnych marek turystycznych;
10. realizacji projektów z zakresu turystyki wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego
Województwa Małopolskiego.

OBSZAR: RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI
PRIORYTET: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO Z ZAKRESU RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO
W ramach konkursu/ów zlecane będą w szczególności zadania polegające na:
1. utrzymaniu gotowości ratowniczej;
2. prowadzeniu działań ratowniczych;
3. organizowaniu i prowadzeniu szkoleń ratowników górskich i wodnych oraz psów ratowniczych.
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OBSZAR: DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PRIORYTET: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO PN. „MAŁOPOLSKA – TU TECHNOLOGIA STAJE SIĘ BIZNESEM”
W ramach konkursu/ów zlecane będą w szczególności zadania polegające na:
1. organizacji wydarzeń i spotkań technologicznych (m.in. konferencji, seminariów, warsztatów,
spotkań networkingowych), organizowanych głównie przez podmioty działające aktywnie
w społeczności start-upowej, które mają na celu rozwój środowiska start-upowego, promowanie
postaw przedsiębiorczych i nowoczesnych technologii;
2. organizacji wydarzeń i aktywności dotyczącej rozwoju sektora kreatywnego w regionie, które
mają charakter m.in. warsztatów tematycznych i spotkań dotyczących branż kreatywnych,
designu, organizowanych głównie przez podmioty działające w sektorze kreatywnym
i prowadzące działalność w tym zakresie, których celem jest rozwój przedsiębiorczości
w branżach kreatywnych.

OBSZARY:

DZIAŁALNOŚĆ

WSPOMAGAJĄCA

ROZWÓJ

TECHNIKI,

WYNALAZCZOŚCI

I

INNOWACYJNOŚCI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE I WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ

PRIORYTET: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO PN. „MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA PRZEMYSŁU W OBSZARACH
INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI (INICJATYWA AWANGARDA)”
W ramach konkursu/ów zlecane będą w szczególności zadania polegające na:
1. realizacji w Małopolsce działań animujących i aktywizujących lokalnych partnerów w zakresie
współpracy z Inicjatywą Awangarda (dotyczącej Projektów Pilotażowych/Działań
Demonstracyjnych realizowanych przez Inicjatywę Awangarda poprzez organizację np. spotkań
informacyjnych/wydarzeń/warsztatów tematycznych oraz zapewnienie udziału lokalnych
partnerów w spotkaniach organizowanych przez Inicjatywę Awangarda);
2. nawiązaniu i utrzymaniu współpracy z Inicjatywą Awangarda poprzez udział małopolskich
podmiotów w organizowanych przez Awangardę spotkaniach i wydarzeniach (m.in.: konferencje,
seminaria, warsztaty) oraz działaniach realizowanych przez Inicjatywę;
3. zapewnieniu udziału małopolskich przedsiębiorstw oraz jednostek B+R w Projektach
Pilotażowych i/lub Działaniach Demonstracyjnych realizowanych przez Inicjatywę, lub utworzenie
własnych Projektów Pilotażowych i/lub Działań demonstracyjnych w ramach Inicjatywy;
4. organizacji w Małopolsce wydarzeń i spotkań (m.in. konferencji, seminariów, warsztatów) przez
podmioty współpracujące z Inicjatywą Awangarda mających na celu prezentację realizowanych
przez Inicjatywę działań na rzecz wzmocnienia potencjału przemysłowego firm działających
w obszarze małopolskich inteligentnych specjalizacji;
5. prowadzeniu działań promujących w Małopolsce ideę Inicjatywy Awangarda.
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OBSZAR: PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU
PRIORYTET: OTWARTY KONKURS OFERT Z DZIEDZINY PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU
W ramach konkursu/ów zlecane będą w szczególności zadania polegające na:
1. popularyzacji idei wolontariatu;
2. zrealizowaniu kampanii społecznej promującej wolontariat;
3. stworzeniu warunków sprzyjających zaangażowaniu się mieszkańców Małopolski w wolontariat;
4. profesjonalizacji działań wolontariuszy w organizacjach pozarządowych (rozwój wolontariatu
kompetencji);
5. promocji wolontariatu pracowniczego.

OBSZAR: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW
WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY
PRIORYTET: OTWARTY KONKURS OFERT W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO
DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
W ramach konkursu/ów zlecane będą w szczególności zadania polegające na wsparciu wkładów
własnych projektów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizowanych na rzecz mieszkańców
Województwa Małopolskiego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. W ramach
konkursu wspierane będą zadania o znaczeniu regionalnym, na których realizację oferenci pozyskali,
bądź są w trakcie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (z wyłączeniem
środków finansowych z budżetów administracji publicznej Województwa Małopolskiego), a służące
realizacji zadań własnych Województwa Małopolskiego.

OBSZARY: DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
ORAZ Z UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD
OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI

PRIORYTET 1: OTWARTY KONKURS OFERT W ZAKRESIE AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
ORAZ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W MAŁOPOLSCE PN. „BO MAŁOPOLSKA”
W ramach konkursu/ów zlecane będą w szczególności zadania polegające na: przygotowaniu
i przeprowadzeniu społecznej kampanii informacyjno-promocyjnej oraz edukacyjnej, w zakresie
wdrażania IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, służącej kształtowaniu
i wzmacnianiu aktywności obywatelskiej oraz zwiększaniu partycypacji społecznej mieszkańców
Małopolski;

PRIORYTET 2: OTWARTY KONKURS OFERT W ZAKRESIE AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
ORAZ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W MAŁOPOLSCE PN. „BO MAŁOPOLSKA” –
OCENA PROCESU WDRAŻANIA IV EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO
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W ramach konkursu/ów zlecane będą w szczególności zadania polegające na: na przygotowaniu
i przeprowadzeniu badania wraz z analizą i oceną procesu wdrażania IV edycji Budżetu
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, w wyniku którego powstanie raport ewaluacyjny wraz
z rekomendacjami do opracowania i wdrażania kolejnych edycji Budżetu Obywatelskiego
Województwa Małopolskiego.

OBSZARY: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW
WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY I DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ
WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

PRIORYTET: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO W ZAKRESIE ROZWOJU POTENCJAŁU MAŁOPOLSKICH ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
W ramach konkursu/ów zlecane będą w szczególności zadania polegające na utworzeniu
i prowadzeniu sieci Marszałkowskich Ośrodków Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, których
głównym celem będzie rozwój i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego. Ich główne działania
będą prowadzone między innymi w zakresie:
1. zwiększania kompetencji członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych,
2. rozwoju i profesjonalizacji działalności organizacji pozarządowych;
3. pobudzania mieszkańców Małopolski do aktywnego uczestnictwa w budowaniu
społeczeństwa obywatelskiego, w tym grup nieformalnych;
4. podejmowania działań informacyjno-edukacyjnych przygotowujących mieszkańców do
podejmowania różnych form aktywności społecznej i obywatelskiej.

OBSZAR: EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
PRIORYTET: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO W OBSZARZE EKOLIGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA
PRZYRODNICZEGO, Z ZAKRESU OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI PN. „MAŁOPOLSKA PSZCZOŁA”
W ramach konkursu/ów zlecane będą m.in. zadania polegające na:
1. Ochronie różnorodności biologicznej roślin uprawnych i dziko rosnących poprzez zapylanie ich
przez pszczoły oraz oddziaływaniu zapylaczy na rośliny stanowiące dziedzictwo agrarne
Małopolski, w tym rośliny stanowiące bogactwo genetyczne regionu;
2. Ochronie różnorodność biologicznej pszczół miododajnych i dzikich owadów zapylających, a także
ochronie ich naturalnych siedlisk;
3. Promocji pszczelarstwa jako tradycyjnej formy gospodarowania na obszarach wiejskich,
stanowiącej gwarancję zachowania równowagi pomiędzy środowiskiem przyrodniczym
a skutkami działalności człowieka;
4. Dbałości o ekologiczny charakter ekosystemów, dla których pszczoły odgrywają kluczową,
służebną rolę;
5. Przeprowadzeniu warsztatów, szkoleń z zakresu biologii, ekologii pszczół i owadów zapylających;
6. Edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ekologii
i znaczenia owadów zapylających;
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7. Odbudowie populacji dzikich zapylaczy związanych z dziedzictwem przyrodniczym małopolskiej
wsi.
Zasięg oddziaływania pracy pszczół musi być obszarem zlokalizowanym na terenie województwa
małopolskiego, ogólnodostępnym i charakteryzującym się zróżnicowanym ekosystemem.

OBSZAR: DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH;
KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ
EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
PRIORYTET: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT
I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO, EKOLOGII, OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
PN. MAŁOPOLSKA – CZAS NA WIEŚ
W ramach konkursu/ów zlecane będą zadania dla organizacji pozarządowych działających
na obszarach wiejskich, polegające m.in. na:
1. zachowaniu i popularyzacji tradycji i kultury regionalnej na obszarach wiejskich, w szczególności
poprzez:
a) organizację lokalnych wydarzeń kulturalnych upowszechniających dziedzictwo kulturowe
małopolskiej wsi, jej tradycje, rękodzieło, współczesny folklor oraz promujących wieś,
b) promocję lokalnej twórczości,
c) przygotowanie publikacji, folderów, serwisów internetowych promujących wieś, jej tradycje
i kulturę itp.;
2. zachowaniu i popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulinarnego Małopolski, w szczególności
poprzez:
a) organizację warsztatów, pokazów, konkursów kulinarnych, itp.,
b) przygotowanie publikacji, wydawnictw itp.;
3. rozwoju i edukacji wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności poprzez organizację
wydarzeń mających na celu integrację mieszkańców małopolskiej wsi oraz motywowanie ich do
wspólnego działania;
4. ochronie zwierząt, ekologii i ochronie dziedzictwa przyrodniczego małopolskiej wsi,
w szczególności poprzez:
a) ochronę i propagowanie lokalnych ras zwierząt,
b) ochronę i propagowanie lokalnych odmian roślin uprawnych,
c) podejmowanie działań służących zachowaniu bioróżnorodności na obszarach wiejskich,
d) edukację ekologiczną na obszarach wiejskich.

§7
1. Inne konkursy, programy i projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych:

a. Konkurs „Ochrona zabytków Małopolski.”
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Celem programu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu poprzez wspieranie prac
konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych podejmowanych przy obiektach
wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków, położonych na terenie Małopolski. W ramach Programu
udzielane są dotacje w trybie konkursu ofert, realizowanego na podstawie uchwały SWM i ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446
z późn. zm).
b. Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Profilaktyka
i przeciwdziałanie uzależnieniom w 2019 r.”
W ramach konkursu planuje się dofinansowanie zadań w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania
uzależnieniom na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 z późn. zm.). Celem konkursu jest realizacja zadań z zakresu profilaktyki
uniwersalnej, selektywnej i wskazującej w obszarze uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród
dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
c. Promocja osiągnięć sportowych.
W ramach zadania planuje się promocję sportu w województwie małopolskim podczas imprez
sportowych najwyższej rangi realizowanych przez organizacje pozarządowe, w tym: Puchar Świata
w skokach narciarskich, 57. Małopolski Wyścig Górski, 11. Wyścig Górski Limanowa – Przełęcz pod
Ostrą, 76. Tour de Pologne, 10. Festiwal Biegowy, występy drużyn zespołowych gier sportowych w
rozgrywkach krajowych i europejskich.
d. „Małopolska. Wszystko gra!”
Projekt realizowany jest przez Województwo Małopolskie od 2012 r., jego celem jest budowanie
silnej marki „Małopolska”; upowszechnienie wizerunku Województwa, jako regionu angażującego się
w rozwój inicjatyw kulturalnych i artystycznych. Projekt realizowany jest poprzez zakup usług
promocyjnych podczas renomowanych wydarzeń odbywających się w regionie w okresie od stycznia
do grudnia 2019.
e. Konkursy w ramach EFS ogłaszane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości planuje ogłoszenie następujących naborów w ramach EFS:
1) 9.1.2 Aktywna integracja;
2) 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C - Wsparcie dla tworzenia i/lub
działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży;
3) 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT;
4) 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR;
5) 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.
f.

Projekt pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób
z niepełnosprawnościami sprzężonymi” realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych
w środowisku lokalnym.
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Celem głównym projektu jest opracowanie i przetestowanie jednego standardu funkcjonowania
mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w tym co najmniej
osobom z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osobom głuchoniewidomym, osobom
niewidomym z niepełnosprawnością fizyczną oraz osobom chorującym psychicznie
z niepełnosprawnością fizyczną) jako form zdeinstytucjonalizowanych. Powyższe rozwiązanie ma
umożliwić osobom z różnego rodzaju sprzężonymi niepełnosprawnościami niezależne życie,
rozumiane jako posiadanie zdolności dokonywania wyborów i podejmowania decyzji, m. in. odnośnie
miejsca zamieszkania, współmieszkańców oraz sposobu organizacji życia codziennego. Grupę
docelową projektu stanowią jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
których właściwość miejscowa obejmuje województwo małopolskie (5 gminnych JST zróżnicowanych
pod względem sytuacji społeczno-demograficznej), w których pilotażowo wdrożony zostanie
standard funkcjonowania mieszkań wspomaganych opracowany w ramach projektu. Odbiorcami
wsparcia będą ww. osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ich rodziny oraz otoczenie.
Współpraca finansowa ROPS-u z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną - Kołem w Tarnowie będącego partnerem w projekcie. Źródło finansowania środki
europejskie 84,25% i budżet państwa 15,75%. Współpraca niefinansowa: z organizacjami
pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych/ odbiorców wsparcia projektu. Okres
realizacji projektu: 1.04.2018-31.03.2022.
g. Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej – etap II
W ramach tego projektu, ROPS w Krakowie realizuje dwa główne działania:
1. Międzysektorowe działania koordynujące rozwój ES, w tym m.in.:
a) Spotkania sieciujące Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - uzgadnianie zadań, zwłaszcza
w obszarze zwiększania widoczności podmiotów ekonomii społecznej (PES), sieciowania PES
z biznesem i między sobą, współpracy z JST oraz planowania działań/rozwiązywania bieżących
problemów w zakresie rozwoju PES w regionie.
b) Stworzenie sieci współpracy podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, WTZ, ZAZ) mającej na celu
m.in. podniesienie wiedzy w zakresie przygotowania profesjonalnej oferty, metod promocji
i sprzedaży produktów PES o charakterze reintegracyjnym oraz realizacji wspólnych
przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym, wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie
rozwiązywania problemów dot. prowadzenia działalności, w tym społecznej,
wypracowywania stanowiska dot. zmian prawnych, włączenia się w ogólnopolskie sieci
współpracy oraz realizację projektów/inicjatyw partnerskich.
c) Organizacja spotkań informacyjnych dot. współpracy JST z podmiotami ekonomii społecznej
w celu przedstawienia form współpracy gminy z NGO, szczególnie w zakresie: tworzenia
przedsiębiorstw społecznych – spółdzielni socjalnych osób prawnych, tworzenia dokumentów
strategicznych/ planistycznych z uwzględnieniem ES, zlecania PES realizacji usług użyteczności
publicznej.
d) Organizacja spotkań plenarnych oraz grup roboczych Małopolskiego Komitetu Rozwoju
Ekonomii Społecznej - forum współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju ekonomii
społecznej w regionie.
e) Monitoring sektora ES w regionie.
f) Reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym.
2. Zwiększenie widoczności sektora es. W celu zwiększenia widoczności sektora (a zwłaszcza samych
PES i ich oferty) podejmowane będą działania edukacyjne i upowszechniające obejmujące:
a) organizację cyklu edukacyjnego w szkołach ponadpodstawowych (każdy cykl obejmuje warsztaty
edukacyjne w szkołach z wykorzystaniem gry Chłopska Szkoła Biznesu z nakładką społeczną,
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b)
c)
d)
e)

organizację finału dla reprezentantów wszystkich szkół objętych wsparciem w ramach cyklu,
zakup nagród dla najlepszych szkół);
organizację Tygodnia Ekonomii Społecznej (warsztaty, wizyty, seminaria realizowane na
małopolskich uczelniach dla studentów);
organizację Targów Ekonomii Społecznej – prezentacja w otwartej przestrzeni miejskiej (np.
Rynek Główny w Krakowie) oferty małopolskich PES, organizacja stoisk;
organizacja konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej;
certyfikację znakiem promocyjnym Zakup prospołeczny produktów i usług podmiotów ekonomii
społecznej.
h. Projekt „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych”

W ramach realizacji projektu, współpraca z organizacjami pozarządowymi będzie obejmowała:
wymianę informacji za pośrednictwem spotkań grupy tematycznej ds. innowacji społecznych nastąpi
transfer wiedzy i informacji pomiędzy Inkubatorem, środowiskiem zaangażowanym w realizację
innowacyjnych rozwiązań (w tym ngo) oraz osobami zależnymi i ich otoczeniem; tworzenie
wspólnych zespołów i komisji o charakterze doradczym i konsultacyjnym- odbędą się spotkania Rady
Innowacji Społecznych, w skład której wejdą organizacje pozarządowe. Rada wybierze spośród
przetestowanych innowacji społecznych, te które zostaną upowszechnione na szerszą skalę.
Organizacje pozarządowe będą mogły skorzystać ze wsparcia doradczego, konferencji dotyczących
tematyki innowacji społecznych. Dodatkowo ngo będące Grantobiorcami w projekcie będą mogły
uzyskać raport ewaluacyjny podsumowujący przetestowaną innowację społeczną oraz uzyskać
rekomendacje Inkubatora.
i.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze poradnictwa zawodowego
i kształcenia ustawicznego

W ramach działalności Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Krakowie planuje się następujące działania:
1) wymiana informacji nt. świadczonych usług oraz planowanych przedsięwzięć z zakresu informacji
i poradnictwa zawodowego, promocji idei kształcenia ustawicznego na terenie lokalnym
i regionalnym oraz upowszechnienie informacji o usługach informacji i poradnictwa zawodowego
na odległość;
2) prowadzenie spotkań informacyjnych oraz warsztatów poradnictwa przez doradców
zawodowych CIiPKZ na zaproszenie organizacji pozarządowych;
3) organizowanie i prowadzenie grupowych spotkań informacyjnych oraz warsztatów dla
pracowników i podopiecznych NGO;
4) świadczenie usług poradnictwa zawodowego wśród osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku
pracy, podopiecznych NGO.
j.

Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych.

W ramach zaplanowanych wydarzeń osoby niepełnosprawne z całego województwa małopolskiego,
będą mogły skorzystać z szerokiej oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej Krakowa, a także
zaprezentować swoje osiągnięcia w różnych dziedzinach. Uczestnikami będą również osoby
niepełnosprawne z Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu Małopolski oraz mieszkańcy Krakowa
i turyści. Na ustawionej scenie uczestnicy WTZ zaprezentują swoje umiejętności artystyczne, zaś na
przygotowanych stoiskach będzie można podziwiać oraz zakupić wyroby wykonane przez osoby
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niepełnosprawne. Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych stanowią rozszerzoną formułę Tygodnia
Osób Niepełnosprawnych.
k. Projekt zintegrowany LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla
województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE 14 IPE
021/LIFE-IP MALOPOLSKA
Projekt zintegrowany LIFE IP służy szybszemu wdrożeniu i pełnej realizacji Programu ochrony
powietrza dla województwa
małopolskiego. Województwo Małopolskie, jako beneficjent
koordynujący, współpracuje z Krakowskim Alarmem Smogowym (KAS). W ramach projektu
realizowane są następujące działania:
- podnoszenie świadomości społecznej mieszkańców Małopolski w zakresie jakości powietrza;
- wsparcie Miasta Krakowa przy wdrażaniu zakazu stosowania paliw stałych;
- modelowanie jakości powietrza w celu wsparcia polityki regionalnej i lokalnej;
- dzielenie się wiedzą w środowisku międzynarodowym;
- działania monitoringowe oraz kampania medialna na rzecz poprawy jakości powietrza.
Województwo Małopolskie, jako beneficjent koordynujący, współpracuje z Krakowskim Alarmem
Smogowym (KAS).
l.

Promocja gospodarcza podczas kongresu Open Eyes Economy Summit.

Działania promocji Województwa obejmują: nadanie tytułu Głównego Partnera Kongresu Open Eyes
Economy Summit, nadanie tytułu „Partnera Głównego OEE on TOUR - 2018” podczas cyklu eventów
odbywających się przed Kongresem, promocję Województwa w materiałach prasowych wydawanych
w związku z organizacją Kongresu, w internecie, w mediach patronackich i społecznościach Kongresu,
na zaproszeniach, na systemie wystawienniczym Kongresu. Usługi promocyjne obejmują również
zapewnienie przestrzeni wystawienniczej w ICE Kraków w celu organizacji stoiska wystawienniczego
Województwa Małopolskiego, utworzenie profilu Województwa w aplikacji multimedialnej Kongresu
z opisem Małopolski oraz aktywnym linkiem do strony internetowej Województwa. Działania
promocyjne dotyczą również przeprowadzenia wywiadu z przedstawicielami Województwa oraz
opublikowanie go na oficjalnym kanale Wykonawcy na Youtube, jak również umieszczenie
na powyższym kanale filmu promocyjnego przekazanego przez Województwo.
m. Sympozjum GAP
Sympozjum GAP to cykliczne, odbywające się dwa razy w roku spotkanie przyjmujące formę
wykładów i dyskusji panelowych, organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK)
przy współpracy z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej (Fundacja GAP). Wydarzenie
adresowane jest głównie do studentów kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie. Ponadto biorą w nim udział przedstawiciele administracji rządowej,
samorządowej, przedstawiciele świata biznesu, świata nauki, kultury oraz mediów.
n. Konferencja ASPIRE
Konferencja ASPIRE to coroczne wydarzenie organizowane przez stowarzyszenie Aspire. Konferencja
odbywa się w Krakowie od 2011 r. i jest miejscem spotkań przedstawicieli firm działających w branży
BPO/SSC/IT, które są już obecne w Krakowie oraz tych, które dopiero zamierzają rozpocząć swoją
działalność. Od 2012 r. przy organizacji konferencji Aspire organizatorzy współpracują z Centrum
Business in Małopolska.
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o. Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczana”
Projekt jest innowacyjną propozycją przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych
uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, poprzez
udział uczniów szkół ponadpodstawowych w wirtualnych zajęciach, wykładach i laboratoriach. Celem
projektu jest podniesienie u uczniów poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw
umożliwiających kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym, a wśród nauczycieli
podniesienie poziomu kompetencji w dziedzinie IT poprzez stworzenie ram współpracy uczelni
wyższych ze szkołami ponadpodstawowymi z wykorzystaniem nowoczesnych technik nauczania,
w tym TIK. W ramach projektu realizowane będą zajęcia on-line, koła naukowe, warsztaty letnie
i weekendowe, szkolenia dla nauczycieli.
Projekt realizowany przez Województwo Małopolskie w partnerstwie z uczelniami wyższymi, w tym
liderem - Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz organizacjami
pozarządowymi. Organizacje pozarządowe będą zaangażowane w realizację dwóch form wsparcia:
realizację zajęć dla uczniów (zajęcia online, koła naukowe, warsztaty letnie i weekendowe) oraz
szkoleń nauczycieli w zakresie TIK. W celu realizacji tych zadań powołana została Grupa Sterująca
składająca się z przedstawicieli organizacji pozarządowych. Grupa Sterująca odpowiedzialna jest za:
określanie ogólnej strategii i kierunków działań projektu, zatwierdzanie planów działań oraz ocenę
ich realizacji, powoływanie członków Rady Programowej – organu programowo-doradczego
proponującego kierunki działań, powoływanie członków Grupy Roboczej – organu operacyjnego
podejmującego decyzje w zakresie bieżącej realizacji zadań. Do wspólnych przedsięwzięć należy
zaliczyć konferencje upowszechniające projekt, warsztaty letnie i weekendowe dla uczniów.
Partnerzy w ramach realizacji wspólnych przedsięwzięć będą udostępniać nieodpłatnie sale oraz
sprzęt edukacyjny umożliwiający realizację zajęć edukacyjnych w sposób atrakcyjny dla uczniów.
p. Projekt „Małopolskie Talenty”
Projekt skierowany jest dla uczniów zdolnych z terenu województwa małopolskiego z zakresu
kształtowania kompetencji kluczowych. Jednym z głównych celów projektu jest stworzenie przez
Województwo Małopolskie warunków dla rozwoju uzdolnień z kompetencji kluczowych wśród
uczniów z terenu województwa małopolskiego na 3 etapach edukacyjnych: klasy 4 - 6 szkoły
podstawowej, gimnazjum/klasy 7-8 szkoły podstawowej i szkoły ponadgimnazjalnej/
ponadpodstawowej poprzez:
- koordynację działalności pozaszkolnych ośrodków wsparcia uczniów zdolnych - Centrów Wsparcia
Uczniów Zdolnych,
- przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli,
- wsparcie merytoryczne nauczycieli na etapie prowadzenia zajęć z uczniami,
- przeprowadzenie diagnozy uzdolnień uczniów w zakresie kompetencji kluczowych,
- realizację Letniej Szkoły Młodych Talentów, Forum Młodych Talentów i konkursów dla uczniów.
Okres realizacji projektu 01.01.2016 –31.12.2021
Źródło finansowania projektu: RPO WM na lata 2014-2020
Realizator projektu: Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, Zespół ds. Rozwoju Kapitału
Intelektualnego, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
q. Programy i konkursy z funduszy europejskich
Wdrażanie programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach których będą
ogłaszane konkursy, których beneficjentami mogą być również organizacje pozarządowe m.in.:
1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014-2020;
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020;
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3. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
Organizacje pozarządowe mogą uczestniczyć w naborach związanych z wdrażaniem Planu Działania
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020.
W 2019 r. planowane są działania informacyjno-promocyjne mające na celu przekazywanie informacji
o możliwościach pozyskania pozabudżetowych środków finansowych, np. z funduszy UE - konsultacje
telefoniczne oraz punkty poradnictwa, mobilne punkty informacyjne, szkolenia, udział
w konferencjach i spotkaniach z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Rozdział VI
OKRES REALIZACJI PROGRAMU
§8
Program będzie realizowany od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Rozdział VII
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
§9
Podmiotami uczestniczącymi we współpracy są:
1. Sejmik Województwa – uchwala roczny Program współpracy, budżet Województwa, przyjmuje
sprawozdanie z realizacji Programu, szczegółowe zasady konsultowania aktów prawa
miejscowego z Małopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
2. Zarząd – realizuje roczny Program współpracy, jako organ wykonawczy Województwa,
3. Podmioty Programu.
§ 10
Zarząd realizuje Program współpracy przy pomocy:
1. komórek organizacyjnych Urzędu;
2. wojewódzkich jednostek organizacyjnych, które w obszarach swojego działania współpracują
z podmiotami Programu, w szczególności: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,
Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
§ 11
Komórki organizacyjne Urzędu oraz wojewódzkie jednostki organizacyjne, a także Małopolska Rada
Działalności Pożytku Publicznego podejmują i prowadzą bieżącą współpracę z organizacjami
pozarządowymi, polegającą w szczególności na:
1. przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań
finansowanych ze środków Samorządu Województwa;
2. sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy z organizacjami
pozarządowymi;
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3. podejmowaniu i prowadzeniu współpracy z organizacjami pozarządowymi statutowo
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w formach określonych w § 5.
§ 12
Za kontakt Samorządu Województwa z podmiotami Programu odpowiada Koordynator współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz Zespół odpowiedzialny za współpracę z organizacjami
pozarządowymi działający w strukturach Urzędu.

Rozdział VIII
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
§ 13
1. Program jest finansowany z budżetu województwa, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON) oraz z innych dostępnych środków.
2. Wysokość środków finansowych planowanych na realizację rocznego Programu wynosi
31 897 330,00 zł2.
3. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu zostanie określona w budżecie
Województwa Małopolskiego na rok 2019.
4. Informacja o wysokości środków finansowych planowanych na otwarte konkursy ofert wraz
z harmonogramem będzie zamieszona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego do dnia 30 stycznia 2019 r.
5. Wysokość środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczona na realizację Programu zostanie określona w stosownej
uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego dotyczącej podziału środków PFRON.

Rozdział IX
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
§ 14
1. Ocena realizacji Programu dokonana będzie w oparciu o następujące wskaźniki:
WSKAŹNIKI3

DZIAŁANIA

Cel szczegółowy 1: Aktywne zaangażowanie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych
1. Zlecanie realizacji zadań publicznych
Województwa, w trybach przewidzianych w
ustawie, podmiotom Programu

Liczba ofert złożonych przez podmioty Programu
(w ramach otwartych konkursów ofert, art. 19a, innych
form)

2

Przedstawiona kwota jest szacunkowa i może ulec zmianie. Ostateczna wysokość środków przeznaczonych na realizację
Programu zostanie określona w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2019.
3 Monitorowanie wskaźników będzie się odbywało poprzez porównywanie wartości liczbowych począwszy od sprawozdania
z realizacji Programu za rok 2018 aż do roku 2022.

25

Liczba umów podpisanych z podmiotami Programu
(w ramach otwartych konkursów ofert, art. 19a, innych
form)
Wysokość środków przekazanych podmiotom Programu
na realizację zadań publicznych
Liczba zadań publicznych województwa małopolskiego
realizowanych przez podmioty Programu zgłoszonych
w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa
Małopolskiego
2. Zapewnienie różnorodnych kanałów
informacyjnych dotyczących zlecania realizacji
zadań publicznych
3. Ujednolicenie zasad zlecania zadań
publicznych przez Województwo podmiotom
Programu

4. Opracowanie i rozpowszechnienie instrukcji
składania ofert i sprawozdań z realizacji zadań
publicznych przez podmioty Programu

Liczba różnorodnych kanałów informacyjnych
wykorzystywanych do rozpowszechnienia informacji
o zlecaniu realizacji zadań podmiotom Programu
Wprowadzenie ujednoliconych zasad zlecania
i rozliczania zadań publicznych podmiotom Programu
Wprowadzenie elektronicznego systemu zlecania
realizacji zadań publicznych dla UMWM (pilotaż)
Instrukcje składania ofert i sprawozdań z realizacji zadań
publicznych
Liczba złożonych przez podmioty Programu ofert
niespełniających wymogów formalnych w stosunku
do ogółu ofert złożonych przez podmioty Programu

Cel szczegółowy 2: Wzrost aktywności obywatelskiej Małopolan i ich zaangażowania w sprawy regionu
Liczba kampanii społecznych
1. Popularyzacja wśród mieszkańców
Małopolski mechanizmu 1% - przekazywania
organizacjom pożytku publicznego odpisów
podatku dochodowego

Liczba małopolskich organizacji pozarządowych, na rzecz
których został przekazany 1% podatku.
Wpływy z 1% podatku osiągnięte przez małopolskie
organizacje pozarządowe za dany rok budżetowy
Liczba mieszkańców Małopolski przekazujących 1%
na rzecz organizacji pozarządowych
Liczba zgłoszeń do nagród, typu Amicus Hominum
Liczba centrów wolontariatu w Małopolsce

2. Promocja postaw społecznego
zaangażowania i zainteresowania sprawami
publicznymi, w tym wspieranie i
upowszechnianie wolontariatu, filantropii i
innych form aktywności obywatelskiej.

Liczba zadań zgłoszonych w ramach Budżetu
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego
Liczba mieszkańców Małopolski głosujących w Budżecie
Obywatelskim Województwa Małopolskiego
Liczba szkoleń, warsztatów lub innych form
popularyzujących wolontariat wśród młodzieży,
dorosłych i seniorów

Cel szczegółowy 3: Rozwój dialogu obywatelskiego i jego instytucji.
1. Zwiększenie aktywności i poziomu
zaangażowania organizacji pozarządowych w

Liczba podmiotów Programu biorących udział
w konsultacjach społecznych
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tworzeniu polityk publicznych.

Liczba przedstawicieli podmiotów Programu
zgłoszonych do Bazy Kandydatów do Komisji
Konkursowych
Liczba kanałów informacyjnych wykorzystywanych
do rozpowszechnienia informacji o prowadzonych
konsultacjach społecznych
Liczba przedstawicieli podmiotów Programu biorących
udział w Komisjach Konkursowych i Kapitułach w danym
roku budżetowym

2. Rozwój instytucji dialogu obywatelskiego
oraz wzmocnienie istniejących ciał dialogu
społecznego, m.in. Małopolskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP) w
tworzeniu polityk publicznych, a także
rozpoznawalności instytucji dialogu
społecznego
w społeczeństwie, w szczególności w
środowisku organizacji pozarządowych.

Liczba zaopiniowanych dokumentów przez ciała dialogu
społecznego
Liczba informacji umieszczonych na stronach
internetowych oraz portalach społecznościowych
nt. pracy ciał dialogu społecznego przekazane przez
Departamenty merytoryczne, w tym dotyczące MRDPP
Liczba spotkań ciał dialogu społecznego województwa
małopolskiego
Baza Rad Działalności Pożytku Publicznego
w samorządach lokalnych (powiatowych i gminnych)

Cel szczegółowy 4: Rozwój potencjału małopolskiego III sektora.
Liczba podmiotów Programu biorących udział
w branżowych spotkaniach skierowanych do organizacji
1. Wzmocnienie procesów integracji III sektora. pozarządowych, w tym biorących udział w Małopolskim
Forum Organizacji Pozarządowych
Liczba zgłoszeń do nagród, typu Kryształy Soli
2. Wsparcie informacyjne, edukacyjne i
doradcze dla podmiotów Programu w zakresie
pozyskiwania i wykorzystywania funduszy, w
tym RPO WM na lata 2014-2020.
3. Wyrównywanie szans podmiotów Programu
przez rozwój systemu wsparcia w zakresie
m.in. poradnictwa, konsultacji, szkoleń,
warsztatów, i innych form.

Liczba przedstawicieli podmiotów Programu
korzystających ze wsparcia
Liczba podmiotów Programu, które skorzystały
ze wsparcia
Liczba: szkoleń przeprowadzonych, porad i informacji
udzielonych podmiotom Programu

Liczba projektów służących rozwojowi kadr
4. Wspieranie podmiotów Programu w rozwoju oraz powiększaniu bazy członków i wolontariuszy
kadr oraz powiększaniu bazy członków
Liczba podmiotów Programu biorących udział
i wolontariuszy.
w projektach służących rozwojowi kadr oraz
powiększaniu bazy członków i wolontariuszy
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Liczba organizacji prowadzących działalność odpłatną
pożytku publicznego lub działalność gospodarczą,
utworzonych w wyniku działalności OWES
5. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
społecznej w celu ekonomizacji III sektora.

Liczba organizacji, które zdobyły status przedsiębiorstwa
społecznego.
Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach
społecznych w wyniku działalności OWES.

Cel szczegółowy 5: Rozwój współpracy pomiędzy administracją publiczną, sektorem pozarządowym
i sektorem gospodarczym.
1. Utworzenie i utrzymanie systemowego
obiegu informacji dotyczącego współpracy
podmiotów Programu z samorządem
województwa małopolskiego.
2. Edukacja organizacji w zakresie współpracy
międzysektorowej oraz promowanie
międzysektorowych projektów partnerskich.

3. Wsparcie merytoryczne samorządów
w zakresie współpracy z podmiotami
Programu, w tym informowania ich o
możliwościach finansowania działalności.

Portal społecznościowy (liczba umieszczanych postów,
liczba polubień strony), rozwój BIP, newsletter (liczba
podmiotów otrzymujących informacje za pomocą
newslettera)
Liczba: szkoleń przeprowadzonych, porad i informacji
udzielonych podmiotom Programu
Liczba projektów realizowanych przez Województwo
we współpracy z podmiotami Programu (liczba umów
partnerskich zawartych z podmiotami Programu)
Liczba podmiotów działających na rzecz współpracy
samorządów powiatowych i gminnych z organizacjami
pozarządowymi biorących udział w Małopolskim Forum
Pełnomocników ds. NGO
Liczba przeprowadzonych szkoleń dla samorządów
gminnych i powiatowych współpracujących
z podmiotami Programu w ramach Małopolskiego
Forum Pełnomocników ds. NGO

2. Do dnia 31 maja 2020 roku Zarząd przedłoży Sejmikowi Województwa sprawozdanie
z realizacji Programu za rok 2019.

Rozdział X
INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU KONSULTACJI
§ 15
1. Program opracowywany został przez komórki organizacyjne Urzędu oraz wojewódzkie jednostki
organizacyjne przy współpracy z Koordynatorem współpracy.
2. Projekt Programu został poddany konsultacjom zgodnie z zasadami określonymi w:
a) Uchwale Nr XLVII/ 776/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa
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miejscowego z Małopolską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (zm. Uchwałą SWM
Nr XLIII/681/2013 z dnia 28 października 2013 r.);
b) Uchwale Nr 1403/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 sierpnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Województwa
Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2019” z Małopolską Radą Działalności Pożytku
Publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi
w sferze działalności pożytku publicznego.
3. Konsultacje Programu odbywały się w okresie od 7 sierpnia do 14 września 2018 r.
4. W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zostały zgłoszone żadne stanowiska uprawnionych
podmiotów.
5. Zarząd Województwa przyjął projekt programu i skierował go na posiedzenia właściwym
komisjom Sejmiku Województwa Małopolskiego.
§ 16
Przyjmuje się następujący sposób przygotowywania Programów współpracy w kolejnych latach:
1. Prace nad Programem rozpoczną się po przedstawieniu Sejmikowi Województwa Małopolskiego
sprawozdania z realizacji Programu współpracy za rok poprzedni, zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy
(do 31 maja).
2. Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego wraz z małopolskimi organizacjami
pozarządowymi, przy udziale komórek organizacyjnych Urzędu oraz wojewódzkich jednostek
organizacyjnych, a w szczególności Koordynatora współpracy oraz Zespołu odpowiedzialnego za
współpracę z organizacjami pozarządowymi działającego w strukturach Urzędu, opracuje katalog
zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym w trybie konkursu ofert w roku
następnym oraz wskaże priorytety tych zadań do 30 sierpnia.
3. Koordynator współpracy przygotuje projekt Programu współpracy na kolejny rok.
4. Konsultacje projektu Programu na kolejny rok prowadzone będą na podstawie uchwały Zarządu
Województwa określającej szczegółowy sposób konsultacji.
5. Na podstawie zgłoszonych stanowisk zostanie opracowany zaktualizowany projekt Programu
współpracy.
6. Zarząd Województwa przyjmie ostateczny projekt Programu współpracy i skieruje go na
posiedzenia właściwych komisji Sejmiku Województwa Małopolskiego.
7. Program współpracy zostanie uchwalony przez Sejmik Województwa do 30 listopada.

Rozdział XI
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH
§ 17
Postanowienia ogólne
1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
2. W skład komisji konkursowej wchodzą:
1) przedstawiciele Zarządu wyłonieni spośród członków Zarządu, radnych merytorycznych
Komisji Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz z grona pracowników Urzędu, w tym
dyrektor departamentu koordynującego lub zastępca dyrektora lub osoba przez niego
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upoważniona, Koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi lub osoba
zastępująca;
2) przedstawiciele podmiotów objętych Programem, zastrzeżeniem, że:
a) kandydatami na członków komisji konkursowej mogą być członkowie podmiotów objętych
Programem oraz osoby wskazane przez te podmioty Programu (nie będące ich członkami),
umocowane do reprezentowania podmiotu Programu w procedurach konkursowych;
b) w skład komisji konkursowej nie będą powoływani reprezentanci podmiotów, które
ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu Województwa
Małopolskiego i PFRON lub pozostający z oferentami w takich relacjach, które mogłyby
wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
3) Zarząd lub komisja konkursowa może zaprosić do pracy w komisji konkursowej osoby
posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych,
których konkurs dotyczy w charakterze ekspertów na zasadach określonych w ustawie.
3. Komisje konkursowe powołuje Zarząd z zastrzeżeniem, że przedstawiciele podmiotów objętych
Programem powoływani są do prac w komisjach konkursowych w następujący sposób:
1) z bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowych prowadzonej przez Koordynatora
współpracy, do której nabór prowadzony jest na podstawie odrębnej uchwały Zarządu;
2) z ogłoszenia o naborze prowadzonym dla danego otwartego konkursu ofert na podstawie
odrębnej uchwały Zarządu.
§ 18
Posiedzenia komisji konkursowej
1. Posiedzenia komisji konkursowej zwołuje przewodniczący komisji lub jego zastępca.
2. Za organizację prac komisji odpowiedzialny jest departament koordynujący.
3. Posiedzenia komisji konkursowej są ważne, gdy uczestniczy w nich przewodniczący lub jego
zastępca oraz co najmniej połowa składu komisji.
4. Udział członków w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
5. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół.
6. Protokół przechowywany jest przez departament koordynujący.
§ 19
Przebieg posiedzenia komisji konkursowej
1. Obrady komisji konkursowej składają się z części jawnej i niejawnej.
2. Przedstawiciele oferentów mogą uczestniczyć w części jawnej posiedzenia komisji konkursowej
jako obserwatorzy.
3. W części jawnej odczytywana jest lista oferentów ubiegających się o realizację zadania, lista ofert
spełniających wymogi formalne, które będą oceniane przez członków komisji konkursowej oraz
lista ofert, które nie spełniły wymogów formalnych wraz z podaniem uzasadnienia.
4. W celu umożliwienia oferentom uczestnictwa w części jawnej prac komisji, informacja o terminie
pierwszego posiedzenia komisji jest podawana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja taka jest także dostępna
w departamencie koordynującym oraz u Koordynatora współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
5. W części niejawnej członkowie komisji konkursowej dokonują oceny merytorycznej ofert.
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§ 20
Członkowie komisji konkursowej
1. Członkowie komisji konkursowej nie mogą być związani z oferentami stosunkiem osobistym lub
służbowym, które mogłyby wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych
czynności.
2. Członkowie komisji konkursowej podpisują deklarację bezstronności i poufności po zapoznaniu
się z listą oferentów ubiegających się o realizację zadania, a przed rozpoczęciem oceny
merytorycznej ofert.
3. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 1 w stosunku do chociażby jednego
z oferentów, bądź też w przypadku nie podpisania deklaracji o bezstronności, członek komisji
konkursowej jest wykluczony z jej prac.
4. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1257 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
§ 21
Zadania komisji konkursowej
1. Przedmiotem oceny komisji konkursowej są oferty ocenione przez departament koordynujący
jako spełniające wymogi formalne.
2. Ocena ofert odbywa się w oparciu o kryteria określone przez Zarząd w ogłoszeniu o otwartym
konkursie ofert.
3. Komisja konkursowa jest odpowiedzialna za przeprowadzenie oceny merytorycznej ofert. Na
podstawie informacji zawartych w ogłoszeniu konkursowym oraz regulaminie konkursu może
określić, możliwy do dofinansowania, merytoryczny zakres zadania przedstawionego w ofercie,
zaproponować kwotę dofinansowania, a także wskazać pozycje wymienione w budżecie projektu,
które zostaną objęte dofinansowaniem.
4. Komisja konkursowa sporządza listę ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji.
5. Komisja konkursowa sporządza listę ofert, którym nie rekomenduje udzielenia dotacji.
6. Kwota dofinansowania oferty zaproponowana przez komisję konkursową nie może przekroczyć
kwoty, o którą ubiega się oferent.
§ 22
Wybór ofert
Zarząd Województwa Małopolskiego biorąc pod uwagę rekomendację Komisji konkursowej
podejmuje ostateczny wybór najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej
dotacji.
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