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WPROWADZENIE  
 

 

Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w oparciu o który Samorząd może 

wspólnie z III sektorem skutecznie realizować wiele zadań publicznych to przykład dobrych praktyk 

partnerskiej współpracy i dowód na to, że można na trwałe i z powodzeniem wkomponować 

organizacje pozarządowe w strukturę działań administracji samorządowej. Współpraca z małopolskimi 

NGO wpływa nie tylko na podnoszenie jakości życia mieszkańców, poprzez zlecanie realizacji zadań  

i usług publicznych, ale także dzięki wzajemnej wymianie doświadczeń i informacji, jest wyrazem 

wspólnej troski o harmonijny rozwój Małopolski.   

„Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2019” został przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą 

nr LIV/824/18 SWM z dnia 15 października 2018 r. i został zmieniony 25 marca 2019 r. (uchwałą 

Sejmiku Województwa Małopolskiego nr VII/74/19). Głównym celem programu jest „zwiększanie 

zaangażowania organizacji pozarządowych i mieszkańców Małopolski w życie publiczne oraz 

wzmacnianie współpracy międzysektorowej i rozwój społeczeństwa obywatelskiego”, co w 2019 

roku Samorząd Województwa Małopolskiego osiągnął poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych 

organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.  

Za pośrednictwem tego instrumentu udało się również osiągnąć cele szczegółowe tj.: 

1. Aktywne zaangażowanie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych. 

2. Wzrost aktywności obywatelskiej Małopolan i ich zaangażowania w sprawy regionu. 

3. Rozwój dialogu obywatelskiego i jego instytucji. 

4. Rozwój potencjału małopolskiego III sektora. 

5. Rozwój współpracy pomiędzy administracją publiczną, sektorem pozarządowym i sektorem 

gospodarczym. 

Cele szczegółowe „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” 

zostały osiągnięte poprzez: 

• udział organizacji pozarządowych i podmiotów działających na rzecz pożytku publicznego 

w konsultacjach ważnych spraw dla regionu, w szczególności ważnych dokumentów 

programowych tj. programów wojewódzkich; 

• uczestnictwo we wspólnych radach, komisjach, kapitułach i innych ciałach doradczych powołanych 

przez Samorząd Województwa Małopolskiego;  

• popularyzację wolontariatu zarówno wśród młodzieży, dorosłych jak i seniorów; rozwój centrów 

wolontariatu oraz szkolnych kół wolontariatu; promocję idei wolontariatu pracowniczego; 

promocję postaw bezinteresownego zaangażowania na rzecz innych, m.in. poprzez Nagrodę 

Samorządu Województwa Małopolskiego „Amicus Hominum”;  

• edukację organizacji w zakresie celów i narzędzi współpracy z samorządem oraz podniesienie 

świadomości i umiejętności w zakresie udziału w ciałach dialogu społecznego;  

• organizację konferencji Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych; wzmacnianie wizerunku 

sektora pozarządowego oraz promocję dobrych przykładów poprzez Nagrodę „Kryształy Soli”; 

wsparcie szkoleniowo-doradcze; wzmacnianie sektora pozarządowego poprzez otwarty konkurs 

ofert na wkłady własne dla organizacji pozarządowych do projektów realizowanych z programów 
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krajowych i unijnych; promocję i upowszechnianie ekonomii społecznej oraz rozwój instytucji 

sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia, w szczególności poprzez działalność Małopolskiego 

Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej; 

• wzmocnienie wymiany systemu informacji pomiędzy sektorem pozarządowym a samorządem; 

promocję standardów współpracy pomiędzy administracją a organizacjami pozarządowymi; 

organizację Forum Pełnomocników ds. organizacji pozarządowych z terenu Małopolski. 

 

Jedną z kluczowych potrzeb współczesnego społeczeństwa jest możliwość stałego rozwoju  

– a wspieranie tego aspektu budowania kapitału społecznego i intelektualnego spoczywa zarówno na 

samorządzie, jak i na organizacjach pozarządowych. Dlatego też główną ideą zlecania realizacji zadań 

publicznych podmiotom prowadzącym działalność społecznie użyteczną było: 

• wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych do tworzenia wartościowej oferty usług 

publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców Małopolski, 

• umożliwienie realizacji niepowtarzalnych, unikatowych projektów w skali regionu, 

• zwiększenie aktywności i zaangażowania mieszkańców w rozwój regionu, 

• budowanie kompetencji społecznych mieszkańców, które pozwolą na aktywne, świadome 

uczestnictwo w życiu społecznym i przyczynią się do wzmocnienia społeczeństwa 

obywatelskiego,  

• umożliwienie rozwoju instytucjonalnego, profesjonalizacji oraz sektorowej integracji 

organizacji pozarządowych, 

• rozwój współpracy międzysektorowej pomiędzy administracją publiczną a sektorem 

pozarządowym i sektorem gospodarczym.   

 

Wspieranie i powierzanie z budżetu Województwa Małopolskiego zadań publicznych realizowanych 

przez podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną to długofalowa, przemyślana strategia 

rozwoju współpracy międzysektorowej w regionie oraz ciągły proces budowy społeczeństwa 

obywatelskiego. Za pomocą dostępnych instrumentów (wsparcie merytoryczne, organizacyjne  

i finansowe) samorząd województwa realizuje we współpracy z III sektorem cele wyrażone w „Strategii 

Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020” oraz w „Wieloletnim programie współpracy 

Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na lata 2018-2022”. 
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I. WSPÓŁPRACA FINANSOWA   
 

1. WPROWADZENIE  
 

Samorząd Województwa Małopolskiego zlecał realizację zadań publicznych w 2019 roku w ramach 

otwartych konkursów ofert w formie powierzania (sfinansowanie realizacji zadania) oraz wspierania 

(dofinansowanie realizacji zadania). 

W latach 2011-2019 kwota środków przekazanych na dofinansowanie realizacji zadań publicznych 

w ramach otwartych konkursów ofert oraz trybu pozakonkursowego 19a (małe granty) wyglądała 

następująco: 

 
Wykres 1. Kwota przekazana z budżetu Województwa Małopolskiego w latach 2011-2019 na realizację zadań publicznych zlecanych na 

podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

 
 

W 2019 r. Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał organizacjom pozarządowym i innym 

podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie kwotę ponad 29 mln zł na realizację zadań publicznych.  

Od 2013 r. w ramach otwartych konkursów ofert realizowane są zadania wieloletnie. Zlecanie zadań 

wieloletnich zapewnia trwałość i ciągłość realizacji wielu ważnych zadań publicznych. W 2019 r. 

w ramach 11 wieloletnich konkursów ofert – ogłoszonych w roku 2019 i w 2018 – organizacje 

pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego realizowały 101 zadań na 

kwotę prawie 8,5 mln zł.  

W ramach ogłoszonych w 2019 r. 26 rocznych otwartych konkursach ofert zostały złożone  

1 542 oferty, a realizowanych było 711 zadań publicznych (26- powierzenie, 685-wsparcie) na łączną 

kwotę 18 063 298,08 zł. 

W ramach trybu pozakonkursowego tzw. małych grantów, zlecanych na podstawie art. 19a ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 r. zostały złożone 1 392 oferty, z czego 

dofinansowano 417 zadań na łączną kwotę 2 669 805,20 zł. 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

7 080 628,00 zł

11 423 210,00 zł

13 762 562,00 zł

14 116 558,00 zł

18 899 292,00 zł

18 472 256,00 zł

20 926 003,70 zł

27 817 441,60 zł

29 198 915,28 zł
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W sumie w 2019 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zostały złożone  

3 039 oferty:  

• 1 542 oferty w ramach rocznych konkursów ofert; 

• 105 ofert w ramach wieloletnich konkursów ofert*;  

• 1 392 oferty w trybie tzw. małych grantów. 

Łącznie w ramach rocznych i wieloletnich konkursów ofert oraz tzw. małych grantów realizowano  

1 229 umów na łączną kwotę 29 198 915,28 zł. Najwięcej środków finansowych w ramach konkursów 

zostało przekazanych w obszarze sportu, kultury, polityki społecznej i senioralnej oraz turystyki. 

Tabela 1. Środki finansowe przyznane w ramach rocznych i wieloletnich otwartych konkursów ofert oraz trybu pozakonkursowego 19 a 

(małe granty) 

 
 

Nazwa obszaru 
Departamenty 

realizujące 
Kwota łączna  

(I+II+III) 
I. Konkursy 

roczne 
II. Konkursy 
wieloletnie 

III. Małe granty 
19a 

Kultura i podtrzymywanie 
tradycji narodowej 

KDP, RO, TS 7 409 425,20 zł 5 357 168,00 zł 800 000,00 zł 1 252 257,20 zł 

Sport TS 9 574 339,00 zł 6 730 000,00 zł 2 310 439,00 zł 533 900,00 zł 

Polityka społeczna, 
ochrona zdrowia, 
niepełnosprawni 

PS, ROPS 3 064 994,00 zł 918 603,00 zł 1 898 593,00 zł 247 798,00 zł 

Polityka senioralna 
PS/ROPS, ZR 2 198 680,00 zł 200 000,00 zł 1 924 780,00 zł 73 900,00 zł 

Turystyka i 
krajoznawstwo 

TS 3 795 700,00 zł 2 190 900,00 zł 1 532 000,00 zł 72 800,00 zł 

Nauka i edukacja EK 634 500,00 zł 533 350,00 zł 0,00 zł 101 150,00 zł 

Ratownictwo i ochrona 
ludności 

PS, RO 482 982,00 zł 449 982,00 zł 0,00 zł 33 000,00 zł 

Wolontariat, NGO, rozwój 
wspólnot i społeczności 
lokalnych 

RO, KZ 1 010 695,08 zł 801 395,08 zł 0,00 zł 209 300,00 zł 

Ekologia, ochrona 
zwierząt i dziedzictwa 
przyrodniczego 

RO, SR 407 400,00 zł 282 700,00 zł 0,00 zł 124 700,00 zł 

Rozwój gospodarczy, 
przedsiębiorczość, prawo 
konsumentów 

SG, EK 620 200,00 zł 599 200,00 zł 0,00 zł 21 000,00 zł 

SUMA    29 198 915,28 zł 18 063 298,08 zł 8 465 812,00 zł 2 669 805,20 zł 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
* W 2019 roku w ramach wieloletnich otwartych konkursów ofert zostało złożonych 105 ofert, z czego dofinansowano 54 oferty. 
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Wykres 2. Środki finansowe przyznane w ramach rocznych i wieloletnich otwartych konkursów ofert oraz trybu pozakonkursowego 19 a 

(małe granty) – podział na obszary merytoryczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

407 400,00 zł

482 982,00 zł

620 200,00 zł

634 500,00 zł

1 010 695,08 zł

2 198 680,00 zł

3 064 994,00 zł

3 795 700,00 zł

7 409 425,20 zł

9 574 339,00 zł

Ekologia, ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego

Ratownictwo i ochrona ludności

Rozwój gospodarczy, przedsiębiorczość, prawo konsumentów

Nauka i edukacja

Wolontariat, NGO, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Polityka senioralna

Polityka społeczna, ochrona zdrowia, niepełnosprawni

Turystyka i krajoznawstwo

Kultura i podtrzymywanie tradycji narodowej

Sport
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2. ZLECANIE REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W TRYBIE 

ROCZNYCH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT 
 

W ramach ogłoszonych w 2019 r. 26 rocznych otwartych konkursach ofert zostały złożone  

1 542 oferty, a realizowanych było 711 zadań publicznych na łączną kwotę 18 063 298,08 zł. 

Najwięcej środków finansowych w ramach konkursów rocznych zostało przekazanych na realizację 

zadań w subregionie – Krakowski Obszar Metropolitalny. Poniższy wykres przedstawia alokację 

środków w poszczególnych subregionach ze względu na miejsce zarejestrowania Oferenta. Kwota 

469 900,00 zł została przekazana Oferentom pochodzącym z innych Województw, którzy realizowali 

zadania na terenie Małopolski.  

 

Wykres 3. Środki finansowe przyznane w ramach rocznych otwartych konkursów ofert – podział na subregiony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

469 900,00 zł

791 787,08 zł

1 089 291,18 zł

2 289 403,00 zł

2 429 397,53 zł

10 993 519,29 zł

Oferenci z innych województw

Subregion podhalański

Małopolska Zachodnia

Subregion tarnowski

Subregion sądecki

Krakowski Obszar Metropolitalny
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Mapa 1. Środki finansowe przyznane w ramach rocznych otwartych konkursów ofert – powiaty 

 

 
 

 
IIIII powyżej 1 500 000 zł 

IIIII od 950 000 000 do 1 500 000 zł  

IIIII od 500 000 zł do 950 000 zł  

IIIII od 100 000 zł do 500 000 zł  

IIIII do 100 000 zł 

 

 

Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył największą kwotę wsparcia finansowego na 

zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego, których siedziba znajdowała się w Krakowie (197) – 8 710 669,34 zł. Kolejną grupą 

są organizacje pozarządowe z siedzibą w powiecie tarnowskim (61) na kwotę 1 408 432,00 zł, 

nowosądeckim (62) na kwotę 1 014 078,03 zł oraz powiecie krakowskim (63) na kwotę 988 057,00 zł. 

Najmniej środków finansowych trafiło do powiatu miechowskiego, gdzie 10 organizacji pozarządowych 

realizowało zadania publiczne na kwotę 66 000,00 zł.  
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Tabela 2. Środki finansowe przyznane w ramach rocznych otwartych konkursów ofert – powiaty 

 

Powiaty 
Liczba ofert 
złożonych  

Liczba 
dofinansowanych zadań 

Łączna kwota dofinansowania 
w 2019 r. na powiat  

M. Kraków 455 197 8 710 699,34 zł 

tarnowski 79 61 1 408 432,00 zł 

nowosądecki 122 62 1 014 078,03 zł 

krakowski 144 63 988 057,00 zł 

M. Nowy Sącz 66 23 662 977,50 zł 

myślenicki 43 30 554 672,75 zł 

nowotarski 82 27 480 281,08 zł 

inne województwo 41 12 469 900,00 zł 

olkuski 58 27 459 330,58 zł 

limanowski 58 25 430 342,00 zł 

brzeski 20 10 429 143,00 zł 

bocheński 28 19 387 471,20 zł 

M. Tarnów 58 26 348 614,00 zł 

gorlicki 58 22 322 000,00 zł 

chrzanowski 29 11 249 482,00 zł 

tatrzański 18 13 225 906,00 zł 

oświęcimski 23 10 196 747,60 zł 

wadowicki 31 18 183 731,00 zł 

proszowicki 46 17 175 619,00 zł 

wielicki 29 10 111 000,00 zł 

dąbrowski 17 12 103 214,00 zł 

suski 14 6 85 600,00 zł 

miechowski 23 10 66 000,00 zł 

SUMA: 1542  711 18 063 298,08 zł 

 

 

Wykres 4. Status prawny Oferentów, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach rocznych otwartych konkursów ofert 

 

 

 

W ramach 711 dofinansowanych ofert, 2 oferty były ofertami wspólnymi, realizowanymi przez  

6 podmiotów (4 fundacje i 2 stowarzyszenia) i zostały uwzględnione w powyższej tabeli ze względu na 

różny status prawny w ramach jednego zadania.  

3

5

9

18

126

554

sp. z. o. o.

inny

KGW

kościelna osoba prawna

fundacja

stowarzyszenie
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Spośród wszystkich organizacji najwięcej, bo aż 554 - miało formę prawną stowarzyszenia, resztę 

stanowiły: fundacje (126), podmioty kościelne (18), Koła Gospodyń Wiejskich (9), inne (5) oraz spółki 

z. o. o (3). W grupie „inne” znalazły się takie podmioty, jak 4 izby gospodarcze i 1 rolnicze zrzeszenie 

branżowe.  

 

 

 

2.1. ROCZNE OTWARTE KONKURSY OFERT W PODZIALE NA OBSZARY MERYTORYCZNE 
 

OBSZAR: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM; DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI, MŁODZIEŻY 

I SENIORÓW, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY 
 

 

Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość 

środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego  

w obszarze działalności na rzecz dzieci, 

młodzieży i seniorów, ze szczególnym 

uwzględnieniem ich praw konsumenckich 

1 

 

 

8 

 

 

4 

 

 

200 000,00 zł 

 

 

Celem otwartego konkursu ofert było wspieranie najbardziej wartościowych przedsięwzięć 

polegających na propagowaniu wiedzy na temat prawa (w tym praw konsumentów oraz 

podstawowych zasad postępowania cywilnego oraz administracyjnego) wśród młodzieży i osób 

starszych, organizowaniu prelekcji na temat metod rozpoznawania i unikania nieuczciwej konkurencji 

oraz organizowaniu inicjatyw mających na celu pogłębienie świadomości konsumenckiej przy 

jednoczesnym promowaniu integracji międzypokoleniowej. 

W ramach projektów: 

• zrealizowano szereg prelekcji i warsztatów dotyczących problematyki ochrony praw 

konsumenta wśród młodzieży i seniorów (łącznie ponad 150 wydarzeń, prawie 8 000 

uczestników); 

• rozpropagowano wiedzę na temat praw konsumenta tj.: strona internetowa, foldery, plakaty, 

broszury, spoty radiowe i telewizyjne (kilkaset tysięcy odbiorców). 

 
Realizator zadania:  
Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych UMWM 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie  
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OBSZAR: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
 

 

Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość 

środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

2. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego  
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych w 2019: Prowadzenie 
Biura Informacji i Promocji XX Tygodnia Osób  
z Niepełnosprawnościami (TON) 

1 1 

 

1 

 

 

50 000,00 zł 

 

 

Głównym celem zadania była promocja aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach 

życia społecznego oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej na rzecz integracji osób 

niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich dyskryminacji poprzez prowadzenie biura promocji XX 

Tygodnia Osób Niepełnosprawnych (TON). 

W ramach realizacji projektu prowadzony był stacjonarny punkt informacji i infolinii klientów  

w Krakowie, prowadzono stronę internetową mającą na celu promocję wydarzeń, a także stworzono 

zaplecze informacyjne dla zainteresowanych uczestnictwem w ww. wydarzeniu. Do zadań biura 

należało m.in.: promowanie wydarzenia w mediach społecznościowych, w social mediach, 

przygotowanie materiałów promocyjnych oraz zapewnienie drobnych upominków dla uczestników 

integracyjnych zawodów sportowo-rekreacyjnych. Zostały również wykonane działania związane  

z uatrakcyjnieniem inauguracji Tygodnia Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych 

wspierających ich aktywność w tych dziedzinach, m.in. poprzez udział aktorów i innych znanych osób 

ze świata dziennikarstwa i kultury. 

Efektem realizacji zadania publicznego była promocja aktywności osób niepełnosprawnych w różnych 

dziedzinach życia społecznego oraz promowanie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób 

niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. 

Realizator zadania: 

Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych UMWM 

 

Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość 

środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

3. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego  
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych w 2019 

1 49 

 

31 

 

 

799 953,00 zł 

 

 

W ramach konkursu zrealizowano zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, które polegały głównie na: zorganizowaniu regionalnych imprez kulturalnych, 

sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność 

w tych obszarach. Promowano również aktywność osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach 

życia społecznego i zawodowego oraz ich włączenia w rynek pracy.  

Zrealizowane zadania przyczyniły się do poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych  

w środowisku, pomocy i wsparcia w integracji z otoczeniem oraz promocji aktywności zawodowej osób 
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niepełnosprawnych. Łączna liczba osób niepełnosprawnych, która wzięła udział w wydarzeniach lub 

została objęta wsparciem to: ok. 450 osób, w tym osoby dorosłe i dzieci.  

 

Realizator zadania: 

Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych UMWM 

 

 

OBSZAR: PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA  
 

Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość 

środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

4. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego  

z zakresu działania na rzecz ochrony zdrowia 

mieszkańców Województwa Małopolskiego  

w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Małopolskiego "Defibrylatory 

AED - Bezpieczna Małopolska" 

1 1 

 

1 

 

 

68 650,00 zł 

 

 

W ramach konkursu ofert zostało zlecone zdanie publiczne na projekt, który zostały przyjęty do 

realizacji w ramach III Edycji Budżetu Obywatelskiego tj. "Defibrylatory AED - Bezpieczna Małopolska". 

Celem projektu było wyposażenie instytucji z terenu powiatu myślenickiego w defibrylatory AED oraz 

przeszkolenie mieszkańców tego powiatu z pierwszej pomocy przy użyciu AED. Łącznie zamontowano  

10 defibrylatorów zewnętrznych AED oraz przeprowadzono 30 szkoleń z obsługi AED. Szkolenia zostały 

przeprowadzone w każdej lokalizacji AED i skierowane do min. 5 osobowej grupy osób przez osoby 

posiadające kwalifikacje oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy 

przedmedycznej przy użyciu AED. 

 

Realizator zadania: 

Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych UMWM 

 

 

OBSZAR: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ   
 

Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

5. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego  

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej „Małopolska na sportowo” 

1 203 

 

115 † 

 

 

1 570 000,00 zł 

 

                                                           
† W trakcie realizacji 3 oferentów zrezygnowało z realizacji zadań na łączną kwotę 60 000 zł. 
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W ramach konkursu zlecane były w szczególności zadania w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej, polegające na: 

• organizacji imprez sportowych wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych 
promujących w Małopolsce kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu, 

• upowszechnianiu sportu w środowisku wiejskim, akademickim i osób niepełnosprawnych 
(dotyczy organizacji imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub 
międzynarodowej). 

W ramach udzielonych dotacji dofinansowano m.in.: 

- imprezy rangi światowej m.in. „Jubileusz Piętnastolecia Światowego Rock'n'Rolla Akrobatycznego 

w Małopolsce”, 

- imprezy rangi międzynarodowej m.in. „XXXIX Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej o Puchar 

Lajkonika”,  

- imprezy rangi ogólnopolskiej, m.in. „Ogólnopolskie Zawody w Biegach Narciarskich  

dla dzieci i młodzieży szkolnej – Od pierwszego kroku do Mistrzostwa „Małopolska 2019”,  

- imprezy rangi wojewódzkiej, m.in.: „Bieg na Orientację w województwie małopolskim”,  

- imprezy dla osób niepełnosprawnych m.in. „Wojewódzkie i Ogólnopolskie Mistrzostwa "Sprawni-

Razem" w wybranych dyscyplinach sportowych”. 

 

Realizator zadania:  

Departament Turystyki i Sportu UMWM 

 
 

Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

6. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego  

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej „Wakacje z piłką nożną” 

1 2 

 

1 

 

 

370 000,00 zł 

 

 

W ramach konkursu ofert dofinansowano 1 zadanie publiczne pn. „Małopolska CUP 2019 Lato pełne 

futbolu”. Projekt zakładał organizację na terenie województwa małopolskiego turniejów sportowych 

w piłce nożnej, celem zachęcenia dzieci i młodzieży w wieku 11-12 lat do aktywnego wypoczynku  

w okresie wakacji. Rozgrywki prowadzone były od czerwca do sierpnia 2019 r. na etapie gminnym  

i powiatowym, a zakończyły się wielkim finałem w dniu 5 sierpnia br. na Stadionie Garbarni (Rydlówka) 

w Krakowie, w którym uczestniczyło 8 najlepszych drużyn. W ramach zadania odbył się również obóz 

sportowy w Zawoi dla 50 najlepszych uczestników turniejów. W projekcie wzięło udział łącznie  

ok. 10 000 uczestników. 

 

Realizator zadania:  

Departament Turystyki i Sportu UMWM 

 

 

 



15 

Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość 

środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

7. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego  

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej „Rodzinne Rajdy Rowerowe” 

1 2 

 

1 

 

 

200 000,00 zł 

 

 

Celem zadania publicznego pn.: „Rodzinne Rajdy Rowerowe” była popularyzacja atrakcyjnej formy 

rekreacji i aktywnego wypoczynku jaką jest jazda na rowerze oraz promocja walorów turystycznych 

regionu i propagowanie zdrowego stylu życia.  

Zadanie polegało na zorganizowaniu na terenie województwa małopolskiego, otwartych, 

plenerowych, rodzinnych imprez rowerowych o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Rajdy rowerowe 

połączone były z innymi wydarzeniami plenerowymi tj. konkursy, zabawy czy inne atrakcje na świeżym 

powietrzu dla wszystkich grup wiekowych, w szczególności dla rodzin z dziećmi. W 2019 roku odbyło 

się 6 rajdów, w których łącznie wzięło udział ok. 1 500 rowerzystów. 

 

Realizator zadania:  

Departament Turystyki i Sportu UMWM 

 

Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość 

środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

8. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego  

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej „Małopolska Tour” 

1 2 

 

1 

 

 

1 850 000,00 zł 

 

 

Celem zleconego zadania publicznego pn. „Małopolska Tour” było zwiększenie ruchu turystycznego na 

trasach rowerowych VeloMałopolska, jak i zachęcenie do jazdy na rowerze, będącej świetną formą 

wypoczynku, czy aktywności fizycznej oraz alternatywą dla spędzania czasu wolnego przed 

telewizorem/komputerem, a także okazją do poznawania i odkrywania uroków Małopolski.  

W ramach zadania zorganizowano 4 duże imprezy rowerowe w bliskim sąsiedztwie wybudowanych 

ścieżek rowerowych VeloMałopolska. Rajdy rowerowe były połączone z zawodami rowerowymi, 

licznymi konkursami z nagrodami i wieloma sportowymi atrakcjami oraz piknikiem na świeżym 

powietrzu, zakończonym koncertami popularnych zespołów muzycznych. Przeprowadzono także 

ciekawe i ekstremalne pokazy rowerowe, w tym m.in. pokaz Dirt Jumpingu, czyli ewolucji na rowerach 

MTB i BMX oraz przejażdżki na zabytkowych rowerach. W ramach zadania odbyły się również 

poprzedzające treningi kolarskie po ścieżkach Velo Małopolska. Łącznie odbyły się  

4 imprezy: w Tarnowie, Myślenicach, Starym Sączu i Wadowicach, w których wzięło udział ok. 5 000 

osób, w tym ponad 2 000 uczestników rajdów rowerowych.  

 

Realizator zadania:  

Departament Turystyki i Sportu UMWM 
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Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość 

środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

9. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego  

w obszarze wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej w zakresie współzawodnictwa  

i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży  

1 8 

 

8 

 

 

2 200 000,00 zł 

 

 

W ramach konkursu zorganizowano następujące zadania:  

• Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej – w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej i Licealiady Młodzieży udzielono dofinansowania na organizację 187 eliminacji 

ponadpowiatowych z udziałem 7 908 uczniów oraz 84 finałów wojewódzkich z udziałem 9 957 

uczniów. Łącznie w 271 powyższych zawodach uczestniczyło 17 865 uczniów z 1 689 szkół ze 

wszystkich powiatów województwa małopolskiego. Ponadto, w ramach Ogólnopolskich Igrzysk 

Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady Młodzieży, dofinansowano udział 239 

reprezentantów województwa małopolskiego w 15 zawodach. 

• Szkolenie kadr wojewódzkich młodzików – dofinansowano przeprowadzenie 88 zgrupowań 

szkoleniowych, 45 konsultacji szkoleniowych i 15 konsultacji startowych w 46 sportach z udziałem 

1 253 zawodników. 

• Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – dofinansowano przygotowania i udział  

w finałach ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżowego (Międzywojewódzkie Mistrzostwa 

Młodzików – Mistrzostwa Polski Młodzików, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa 

Polski Juniorów Młodszych, Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski) dla  

1 615 zawodników (w tym: 117 młodzieżowców, 357 juniorów, 661 juniorów młodszych, 480 

młodzików) w 50 dyscyplinach sportu. Łącznie zawodnicy wzięli udział w 53 zgrupowaniach  

i konsultacjach szkoleniowych, 48 eliminacjach oraz 73 finałach systemu sportu młodzieżowego. 

• Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach Małopolskiej Kadry  

w sportach zimowych – dofinansowano przeprowadzenie 24 zgrupowań, 7 konsultacji 

szkoleniowych i 1 konsultacji startowej w sportach: biathlon, łyżwiarstwo figurowe, narciarstwo 

klasyczne, snowboard oraz sporty saneczkowe z udziałem 48 zawodników. 

• Przeprowadzenie XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych MAŁOPOLSKA 

‘2019 – łącznie w przedsięwzięciu wzięło udział 1 070 zawodników reprezentujących 126 klubów 

sportowych z 15 województw oraz po 8 reprezentacji wojewódzkich w koszykówce kobiet  

i mężczyzn. Towarzyszyło im 215 trenerów i opiekunów, a zawody były oceniane przez 268 

sędziów i 15 przedstawicieli Polskich Związków Sportowych. Wyłoniono Mistrzów Polski  

w kategorii wiekowej juniora młodszego i juniora w 154 konkurencjach w 14 sportach. Łącznie 

podczas finałów XXV OOM w sportach zimowych, wręczono 264 medale złote i srebrne oraz 261 

medali brązowych. W ramach realizacji zadania rozdysponowano 7 912,96 pkt. w ramach systemu 

sportu młodzieżowego dla 607 zawodników w konkurencjach indywidualnych oraz 32 drużyn  

w sportach zespołowych (curling – 30 zawodników, hokej na lodzie – 78 zawodników, koszykówka 

K i M po 39 zawodników). W OOM punktowały 124 kluby reprezentujące 15 województw. 

Realizator zadania:  

Departament Turystyki i Sportu UMWM 
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Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość 

środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

10. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego  

w obszarze wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej w zakresie „Szkolenia 

zawodników z klubów i stowarzyszeń 

sportowych województwa małopolskiego do 

udziału w finałach ogólnopolskich 

współzawodnictwa sportowego dzieci  

i młodzieży w ramach państwowego Systemu 

Sportu Młodzieżowego”  

1 37 

 

36 

 

 

540 000,00 zł 

 

W ramach konkursu dofinansowano zadania z zakresu szkolenia zawodników z klubów i stowarzyszeń 

sportowych województwa małopolskiego do udziału w finałach ogólnopolskich współzawodnictwa 

sportowego dzieci i młodzieży państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego. Dzięki realizacji zadań 

zapewniono młodzieży uzdolnionej sportowo naszego regionu, jak najlepsze warunki do szkolenia  

i możliwości podnoszenia poziomu sportowego. Łącznie w ramach realizacji zadań publicznych 

dofinansowano szkolenie dla 950 zawodników z 36 klubów i stowarzyszeń sportowych. 

Realizator zadania:  

Departament Turystyki i Sportu UMWM 

 

OBSZAR: EDUKACJA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE  

 

Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość 

środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

11. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego pn. 

"Naukowe inspiracje - ciekawe i kreatywne" 
1 24 

 

22 

 

 

172 000,00 zł 

 

 

W ramach konkursu dofinansowano najlepsze innowacyjne projekty edukacyjne, które wspomogły 

rozwój działalności naukowej i samokształceniowej kół naukowych. Projekty przyczyniły się do 

popularyzacji badań naukowych prowadzonych przez koła naukowe.  Konkurs miał również na celu 

wsparcie partnerstw i współpracy podmiotów działających w sferze pożytku publicznego 

z akademickimi kołami naukowymi oraz szkołami poprzez umożliwienie uczestnictwa uczniów  

z małopolskich szkół w zajęciach, pokazach i warsztatach promujących działalność naukową 

realizowanych przez studentów, doktorantów i pracowników naukowych. W projektach wzięły udział 

akademickie koła naukowe (20), w tym studenci (718 osób), doktoranci (59 osób), opiekunowie kół 

naukowych i pracownicy naukowi (131 osób) oraz szkoły (173), w tym uczniowie (2462) i nauczyciele 

(259) z terenu Województwa Małopolskiego. 

Rezultatem realizacji zadania było:  
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• wsparcie innowacyjnych inicjatyw o charakterze naukowym celem ich rozpowszechnienia 

wśród uczniów i studentów przy udziale akademickich kół naukowych,  

• popularyzacja zagadnień i wyników badań naukowych wśród dzieci i młodzieży wszystkich 

etapów edukacyjnych przy wykorzystaniu potencjału kół naukowych,  

• kształtowanie i wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych w regionie,  

• wsparcie projektów interdyscyplinarnych, opartych na współpracy międzyśrodowiskowej, 

• rozwój współpracy kół naukowych z małopolskimi organizacjami pozarządowymi, tworzenie 

mechanizmów i rozwiązań sprzyjających współpracy systemowej.  
 

Realizator zadania: 

Departament Edukacji UMWM 
 
 

Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość 

środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

12. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego pn. 

"Małopolska WIE – wiedza, innowacje, 

edukacja – wsparcie inicjatyw edukacyjnych” 

1 38 

 

15 

 

 

69 350,00 zł 

 

 
W ramach konkursu zostały zlecone zadania polegające na: 

• zorganizowaniu różnorodnych inicjatyw edukacyjnych np.: przeglądów, wystaw, warsztatów, 

konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń lub innych imprez o charakterze edukacyjnym - 

aktywna i innowacyjna przestrzeń edukacyjna; 

• zorganizowaniu różnorodnych inicjatyw polegających na współpracy lub wymianie 

edukacyjnej z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich 

Województwa Małopolskiego - edukacja międzyregionalna; 

• kształtowaniu kompetencji kluczowych małopolskich uczniów; 

• aktywizacji osób dorosłych poprzez organizowanie zajęć, szkoleń i wydarzeń umożliwiających 

rozwój zainteresowań, wiedzy i kompetencji, w szczególności kompetencji cyfrowych - 

edukacja ustawiczna; 

• 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.  

Efektem było przeprowadzenie różnorodnych inicjatyw edukacyjnych tj.: przeglądy, wystawy, 

warsztaty, konferencje, sympozja, seminaria, szkolenia oraz innych imprez o charakterze edukacyjnym. 

Łącznie w wydarzeniach uczestniczyło ponad 3 000 dzieci i młodzieży. 

Realizator zadania: 

Departament Edukacji UMWM 
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Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość 

środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

13. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego pn. 

"Wsparcie wychowania patriotycznego  

i budowania wspólnoty narodowej” 

1 3 

 

1 

 

 

200 000,00 zł 

 

 
W ramach konkursu dofinansowano zadania polegające na organizacji programu upowszechniania 

wiedzy historycznej o Polsce na różnych wydarzeniach i imprezach oraz promocji polskich symboli 

narodowych wśród dzieci i młodzieży z Małopolski, m.in.: 

• przygotowano materiały edukacyjne upowszechniające wiedzę historyczną na wydarzeniach/ 

imprezach (takich jak np. ulotki, pocztówki, plakaty, śpiewniki pieśni patriotycznych) oraz 

materiały promujące polskie symbole narodowe na terenie małopolskich szkół, przedszkoli  

i innych placówek oświatowych (takich jak np. biało czerwone chorągiewki, nalepki, plakaty); 

• zorganizowano imprezy o charakterze historyczno-patriotycznym, promujące polską tradycję  

i polskie symbole narodowe; 

• zorganizowano konkursy poświęcone symbolice narodowej w szkołach, przedszkolach i innych 

placówkach oświatowych na terenie Małopolski; 

• podjęto współpracę z 10 małopolskimi gminami i powiatami w działaniach na rzecz 

wychowania w patriotyzmie oraz promocji polskich barw narodowych np. poprzez zakup 

masztów flagowych wraz z biało-czerwonymi flagami, celem ich dalszego przekazania do 

małopolskich szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych.  

Efektem realizacji zadań było: 

• kształtowanie  świadomości  i  postaw  patriotycznych poprzez organizację lub wsparcie 

organizacji wydarzeń i imprez o charakterze historyczno-patriotycznym, promujących polską 

tradycję i polskie symbole narodowe; 

• zainspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania historii poprzez rozpowszechnianie 

materiałów promujących polskie symbole narodowe na terenie małopolskich szkół, przedszkoli 

i innych placówek oświatowych oraz organizację lub wsparcie organizacji konkursów 

poświęconych symbolice narodowej w szkołach, przedszkolach i innych placówkach na terenie 

Małopolski. 

W ramach projektu zorganizowano łącznie 6 wydarzeń, wydrukowano 100 000 materiałów 

edukacyjnych, w tym 10 000 śpiewników z wkładką tematyczną oraz 90 000 kart historycznych i ponad 

200 000 materiałów promocyjnych tj.: chorągiewki, ulotki, nalepki, plakaty. Zakupiono również maszty 

flagowe dla 32 placówek oświatowych w 32 małopolskich gminach. 

 
Realizator zadania: 
Departament Edukacji UMWM 
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Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość 

środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

14. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego pn. 

"Każde dziecko ma talent” 
1 14 

 

9 

 

 

92 000,00 zł 

 

 

W ramach Konkursu zlecane były w szczególności zadania polegające na:  

• wsparciu wychowawczo-pedagogicznym małopolskich uczniów poprzez różne formy 

edukacyjne dla prawidłowego rozwoju, mające wpływ na poprawę wyników w nauce oraz 

wykształceniu postawy radzenia sobie na wielu życiowych płaszczyznach;  

• odkrywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież talentów oraz kompetencji. 

Realizowane projekty poprawiły jakość i podniosły atrakcyjność oferty edukacyjnej; nastąpił rozwój 

indywidualnych zdolności dzieci i młodzieży, a w szczególności kompetencji kluczowych koniecznych 

do rozwoju osobistego; nastąpił również wzrost aktywności edukacyjnej uczniów. W projekcie 

uczestniczyło około 1 100 dzieci i młodzieży. 

 

Realizator zadania: 
Departament Edukacji UMWM 
 

 

OBSZAR: KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO; PODTRZYMYWANIE  

I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ 

ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ; DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI 

NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO 

 

Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość 

środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

15. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego  

w dziedzinie kultury w 2019 roku pn.: „Mecenat 

Małopolski” 

2 837 

 

269 

 

 

3 533 759,00 zł 

 

 

W ramach konkursu ofert zlecono zadania publiczne, których celem było: 

• rozwijanie kompetencji kulturowych i świadomości estetycznej społeczeństwa, promowanie 
i tworzenie warunków, które sprzyjają rozwojowi talentów twórców zarówno początkujących, 
jak i z uznanym dorobkiem; 

• zintegrowanie artystów, zwłaszcza z różnych dziedzin sztuki, w celu wymiany doświadczeń  
i tworzenia wspólnych projektów artystycznych; 

• zainspirowanie i zachęcenie do tworzenia dzieł sztuki oraz powołanie niezależnych inicjatyw 
artystycznych; 

• promocja utrzymująca tożsamość lokalną i regionalną szczególnie poprzez wspieranie folkloru; 

• zachowanie i utrwalenie w formie cyfrowej zasobów dziedzictwa kulturowego; 
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• promocja kultury i tradycji mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących 

Małopolskę; 

• tworzenie ambitnych form animacyjnych na rzecz międzypokoleniowej aktywizacji 

społeczności;  

• upowszechnianie tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP. 

W ramach udzielonych dotacji wspierano najbardziej wartościowe przedsięwzięcia kulturalne  

i artystyczne oraz inicjatywy przyczyniające się do rozwoju sztuki, edukacji i uprawiania twórczości 

profesjonalnej i amatorskiej o zasięgu regionalnym i ponadlokalnym, w tym m.in.: Łemkowski Zespół 

Pieśni i Tańca „Kyczera”- XXII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą"; 

Stowarzyszenie Muzykalni – Polska muzyka na paryskich scenach! - promocja Polskiej Kultury 

Muzycznej we Francji; Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej – Klasyka w południe - seria 

bezpłatnych koncertów muzyki klasycznej na krakowskim Kazimierzu, rozwijających kompetencje 

kulturowe społeczeństwa i talenty twórców; Stowarzyszenie „Piwnica Świętego Norberta” – Festiwal 

Siedmiu Kultur - V edycja; Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Tarnów – Bitwa, która zdecydowała  

o losach świata - obchody rocznicy „Cudu nad Wisłą”. 

 

Realizator zadania: 

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji UMWM 

 

Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość 

środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

16. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego  

w dziedzinie kultury pn.: "Małopolskie 

Orkiestry Dęte 2019" 

1 80 

 

57 

 

 

536 000,00 zł 

 

 

W ramach konkursu ofert dofinansowano zadania przygotowujące świadomych odbiorców 

i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stworzono warunki do tworzenia, 

poznawania kultury i rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych poprzez zakup strojów, 

instrumentów oraz akcesoriów muzycznych, wydawnictw muzycznych dla orkiestr dętych połączonych 

z organizacją wydarzeń związanych z rozwojem lub popularyzacją działalności orkiestr dętych  

(np. warsztaty, szkolenia, koncerty, spotkania, prelekcje). 

W ramach udzielonych dotacji dofinansowano m.in.: Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy 

Iwkowa – Przygotowanie do obchodów jubileuszu 110-lecia istnienia Iwkowskiej Orkiestry Dętej, 

poprzez doposażenie w instrumenty, mundury i akcesoria oraz nagranie teledysku promującego 

działalność orkiestry; Stowarzyszenie „Amatorski Ruch Artystyczny Ziemi Łąckiej” – „Z muzyką przez 

pokolenia…”; Ochotniczą Straż Pożarną w Pcimiu - 5 lat jak jeden dzień – Muzyczny Jubileusz Orkiestry 

Dętej OSP Pcim; Ochotniczą Straż Pożarną w Przytkowicach – Orkiestrowe tradycje w Gminie Kalwaria 

Zebrzydowska; Parafię Katolicką Matki Bożej Pocieszenia - Koncert jubileuszowy w ramach obchodów 

20-lecia Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie; Stowarzyszenie Orkiestra Dęta „Sygnał"  

w Zielenicach – Zakup strojów dla Członków Orkiestry Dętej „Sygnał" w Zielenicach oraz 

zorganizowanie koncertu Bożonarodzeniowego dla mieszkańców Gminy; Stowarzyszenie Orkiestra 

Dęta z Przegini - Zakup instrumentów oraz „Cecylianka" w Przegini; Ochotniczą Straż Pożarną  
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w Dobczycach - Grają i słuchają pokolenia - zakup instrumentów, akcesoriów muzycznych i organizacja 

warsztatów dla członków Orkiestry Dętej „Dobczyce" oraz organizacja koncertu dla ludności lokalnej. 

 

Realizator zadania: 

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji UMWM 

 

 

Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość 

środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

17. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego  

w dziedzinie kultury w 2019 r. wybranych  

w wyniku głosowania przez  mieszkańców 

Małopolski w ramach III edycji Budżetu 

Obywatelskiego w dziedzinie kultury 

1 8 

 

8 

 

 

1 117 049,00 zł 

 

 

W ramach konkursu ofert zostały zlecone zadania publiczne na projekty, które zostały przyjęte do 

realizacji w ramach III Edycji Budżetu Obywatelskiego: 

• „Taniec i śpiew - zespół ludowy FOLKLOVE”.  W ramach zadania zrealizowano Festiwal Zespołów 

Ludowych we wrześniu 2019 r. na terenie Parku Wiejskiego w Zielonkach oraz zakupiono stroje 

krakowskie (m.in. 11 kompletów damskich, 16 kompletów męskich), zatrudniono instruktora 

tańca i śpiewu dla zespołu ludowego FOLKLOVE.  

• „Szlaki ku wolności – trzebińskie tajemnice”. W ramach zadania zakupiono stroje (m.in.  

5 strojów Żuawi Śmierci, 6 strojów Garibaldczyków, 10 strojów Moskali, 6 strojów Sokolników,  

8 czapek do strojów) oraz zamontowano 2 tablice informacyjne. Zamontowano również  

3 posążki Sokolników na terenie gminy Trzebinia oraz wydrukowano śpiewniki patriotyczne 

(min. 600 sztuk) wraz z zeszytami historycznymi i przewodnikami (min. 1000 sztuk).  

• „Pielęgnowanie wartości kulturalnych poprzez reaktywację zespołu regionalnego Małe 

Zedermianki”. W ramach zadania zakupiono sprzęt i stroje ludowe dla zespołu: m.in. 8 strojów 

dziewczęcych i 8 strojów chłopięcych, 6 szt. halek, 6 szt. spódnic, 6 szt. fartuchów, 8 szt. chust, 

12 szt. kozaków dziewczęcych, 6 szt. koszul chłopięcych, 12 szt. pasa do stroju chłopięcego,  

14 szt. kozaków chłopięcych. Zakupiono również sprzęt audiowizualny: zestaw nagłośnieniowy; 

kamery + torby + karty pamięci; projektor; laptop; mikrofony i stojaki na mikrofony. 

Zorganizowano również dwudniową wycieczkę „na spotkanie z kulturą tatrzańską”. 

• „Małopolski Festiwal taneczno-musicalowy”. W ramach zadania zorganizowano warsztaty sztuki 

scenicznej i tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży, w tym osób z niepełnosprawnością  

z terenu Krakowa, występy artystyczne oraz zrealizowano spektakle taneczne.  

• „Na mystkowską modłę” – rozwój Zespołu Regionalnego Mystkowianie”. W ramach zadania 

zakupiono stroje regionalne dla zespołu „Mystkowianie”, instrumenty muzyczne (2 heligonki  

i kontrabas), zorganizowano warsztaty taneczne i śpiewu tradycyjnego oraz wydano album. 

Łącznie zakupiono 20 szt. korali z ozdobą, 10 par butów damskich, 6 par butów męskich, 10 szt. 

lachowskich koszul damskich, 10 szt. lachowskich koszul męskich, 10 szt. kamizelek lachowskich, 

10 szt. spodni lachowskich, 2 szt. lachowskich kabotów, 4 szt. lachowskich kaftanów, 2 szt. 
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lachowskich gurman, 10 szt. chust kraciastych, 6 szt. haftowanych halek, 4 szt. wizytek  

(typ podegrodzki), 5 szt. wizytek lachowskich, 8 szt. gorsetów lachowskich.  

• „Kultywowanie tradycji poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Parafialno-Gminnej 

Orkiestry Dętej w Łososinie Dolnej”. W ramach zadania zakupiono instrumenty muzyczne oraz 

stroje galowe na potrzeby koncertowe i rozwój działalności kulturalnej Parafialno-Gminnej 

Orkiestry Dętej w Łososinie Dolnej. Łącznie zakupiono 10 szt. klarnetów, 2 szt. fletów 

poprzecznych, 4 szt. trąbek, 2 szt. saksofonów tenorowych, 2 szt. puzonów  tenorowych,  

1 szt. rogu tenorowego oraz 22 szt. kamizelek galowych. 

• „W Lisiej Górze na sportowo, tanecznie i rockowo”. W ramach zadania zorganizowano 

dwudniową imprezę sportowo-taneczno-muzyczną w centrum gminy Lisia Góra. Wydarzenie 

składało się z zajęć fitness, warsztatów tanecznych oraz koncertu gwiazd muzyki. W trakcie 

imprezy mieszkańcy skorzystali z dodatkowych atrakcji takich jak: porady dietetyków i trenerów 

personalnych, stoiska ze zdrową żywnością, trampoliny, dmuchane zamki, baseny wodne, 

ścianka wspinaczkowa itp. 

• „Razem nie znamy granic – nasza tożsamość kulturowa”. W ramach zadania zorganizowano 

zajęcia z nauki pływania na krytej pływalni dla dzieci w wieku od 9-17 roku życia. Łącznie odbyło 

się 15 wyjazdów, w których wzięło udział ok. 700 osób. Zorganizowano również warsztaty 

florystyczne dla dorosłych, warsztaty muzyczne dla dzieci, młodzieży i seniorów oraz 

społeczności lokalnej, a także dwa koncerty. 

 

Realizator zadania: 

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji UMWM 

 

 

OBSZAR: 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 

 

Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość 

środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

18. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego  

w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla 

dzieci polskich ze wschodu 

1 12 

 

8 

 

 

170 360,00 zł 

 

 

W ramach konkursu zlecane były zadania polegające na organizacji wypoczynku letniego dla polskich 

dzieci z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Rumunii, w tym m.in.: doskonalenie 

znajomości języka polskiego oraz poznawanie dziedzictwa Małopolski.  

Efektem organizacji wypoczynku letniego dla dzieci polskich ze Wschodu było zapewnienie pobytu 

letniego w okresie wakacyjnym w Małopolsce 512 dzieciom wraz z 59 opiekunami (w tym z Białorusi, 

Gruzji, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Rumunii, i Ukrainy). Dzieci i młodzież brały udział m.in. w lekcjach 

języka polskiego, historii i geografii, w warsztatach i konkursach plastycznych, wokalnych czy 

teatralnych. Podczas kolonii uczestnicy zwiedzali zabytki, muzea, miejsca ważne dla polskiego 
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dziedzictwa, brali udział w wycieczkach edukacyjnych. Kolonie letnie łączyły edukację z wypoczynkiem, 

były również dla dzieci i młodzieży okazją do integracji z ich rówieśnikami z Polski. 
 

Realizator zadania: 

Kancelaria Zarządu UMWM 

 

 

OBSZAR: TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO 

 

Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość 

środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

19. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego  

w zakresie turystyki pn.: ”Małopolska 

Gościnna” 

4 88 

 

55 

 

 

2 190 900,00 zł 

 

 

W ramach I edycji konkursu zrealizowano 6 zadań z zakresu:   

• rozwoju i promocji zimowej oferty turystycznej regionu, ze szczególnym uwzględnieniem 

oferty turystyki aktywnej: „Odnowienie i podniesienie standardu szlaków i tras turystyki 

narciarskiej w Beskidzie Niskim – Etap II, „Zimowa turystyka aktywna nad Jeziorem 

Rożnowskim”, „Poszukiwanie Yeti w Pieninach – przygoda na rakietach śnieżnych”, „Zimowa 

Małopolska: to musisz zobaczyć?”, „Góry bezpieczne zimą – szkolenia z bezpiecznej, aktywnej 

turystyki zimowej w górach”,  

• popularyzacji oferty turystycznej Województwa: „Popularyzacja oferty turystycznej 

Województwa Małopolskiego oraz wsparcie integracji branży turystycznej poprzez 

zorganizowanie Małopolskich Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika 2019.” 

W ramach II edycji konkursu zrealizowano 40 zadań z zakresu: 

• tworzenia, rozwoju i promocji produktów turystycznych i oferty turystycznej w zakresie 

turystyki kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem szlaków dziedzictwa kulturowego  

i turystyki religijnej, w tym m.in.: „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej – V edycja”,  

w ramach którego zorganizowano 32 turystyczne przejazdy kolejowe z wykorzystaniem 

historycznego składu kolejowego, w których udział wzięło prawie 8 000 os.; „Centrum 

Turystyki i Pielgrzyma w Lipnicy Murowanej”; „XXII Gwieździsty Zlot Turystyczny Szlakami św. 

Jana Pawła II”; „Szlak Rzemiosła – Nowa Fala Rzemiosła”; „Artyści na szlaku kultury wołoskiej”; 

„Smak małopolskich regionów Orawy Spisza i Podhala”; 

• tworzenia, rozwoju i promocji oferty turystycznej regionu, ze szczególnym uwzględnieniem 

oferty turystyki aktywnej, turystyki na terenach wiejskich oraz działań z zakresu ekoturystyki, 

w tym m.in.: „Odkryj Beskid Wyspowy 2019 – 10 lat wspólnego odkrywania „Beskidzkich 

Wyspy”, „Szlaki turystyczne – ekologiczne udostępnienie przestrzeni turystycznej rowerowej 

i pieszej w turystyce aktywnej”, „Sieć Dziedzictwo Kulinarne Małopolska kluczem do rozwoju 

turystyki gastronomicznej”, „Małopolski Szlak Ogrodów Ozdobnych, Użytkowych  

i Edukacyjnych – prowadzenie szlaku, budowa oferty i jego promocja w 2019 r.”, „Małopolski 

Szlak Winny – rozwój oferty i promocja szlaku w 2019 r.”. 



25 

• Łączy nas Małopolska turystyka: „Małopolski rynek spotkań biznesu turystycznego”  

i „Nowosądecki Klaster Branży Turystycznej”.  

W ramach zadania zgłoszonego w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa 

Małopolskiego pn. „Poznaj swój kraj poprzez podróże z gminą Tarnów” zorganizowano 11 bezpłatnych 

wycieczek turystycznych dla mieszkańców powiatu tarnowskiego, w których udział wzięło 1 700 osób.   

W ramach III edycji konkursu zrealizowano 2 zadania związane z: 

• Rozwojem turystycznym rzeki Wisły. W ramach realizacji zadania pn. „Dwa brzegi – rozwój 

oferty turystycznej rzeki Wisły” wykonano działania związane m.in. z przygotowaniem 

technicznym przeprawy międzybrzegowej Kraków Tyniec – Piekary, pozyskaniem 

dokumentacji i uzgodnień niezbędnych do uruchomienia i organizacji przeprawy oraz 

konserwacją i wyposażeniem jednostek pływających. 

• „Małopolska Ekoturystyka – zrównoważony rozwój turystyczny regionu”. W ramach zadania  

zorganizowano szkolenia tematyczne dla samorządów i branży turystycznej w 5 subregionach 

Małopolski, opracowano – w oparciu o przyrodę, krajobraz i dziedzictwo kulturowe regionu - 

5 pilotażowych pakietów ekoturystycznych  po Małopolsce oraz pozyskano  treści  dotyczące 

ekoturystyki i turystyki zrównoważonej z przeznaczeniem do ich  prezentacji w regionalnym 

portalu turystycznym www.vsitmalopolska.pl. 

W ramach IV edycji konkursu zrealizowano 7 zadań związanych z zakresu „II edycji Święta Szlaku Orlich 

Gniazd”: 

• „Promocja Święta Szlaku Orlich Gniazd”. W ramach działania przeprowadzono akcję 

promującą Juromanię – Święto Szlaku Orlich Gniazd, obejmującą m.in.: przygotowanie  

i dystrybucję materiałów informacyjno – promocyjnych (np. banery, plakaty, smycze, koszulki, 

torby) oraz elementów wizualizacji Święta Szlaku (windery, stanowiska informacyjne), 

wykonanie filmów promocyjnych, przeprowadzenie kampanii medialnej dla wydarzenia 

(radio, Internet, media społecznościowe, konferencja prasowa) oraz działań aktywizujących 

obiekty biorące udział w Juromanii.  

• „Oznakowanie Rowerowego Szlaku Orlich Gniazd” wykonano oznakowanie Rowerowego 

Szlaku Orlich Gniazd za pomocą znaków drogowych i tablic informacyjnych. 

 

Realizator zadania:  

Departament Turystyki i Sportu UMWM 

 

 

OBSZAR: RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI  

 

Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość 

środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

20. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego  

z zakresu ratownictwa wodnego 
1 11 

 

10 

 

 

449 982,00 zł 

 

 

W ramach konkursu zlecane były zadania polegające m.in. na: utrzymaniu gotowości ratowniczej; 

prowadzeniu działań ratowniczych; organizowaniu i prowadzeniu szkoleń ratowników górskich, 

wodnych. Pomoc dla ratownictwa wodnego miała istotne znaczenie dla podniesienia stopnia 
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przygotowania operacyjnego jednostek organizacyjnych WOPR w województwie małopolskim oraz 

poprawiła efektywność działań ratowniczych. W ramach przyznanej dotacji zakupiono m.in.: paliwo  

i olej do łodzi motorowych, samochód transportowo-osobowy, łódź motorową, quad, silniki do łodzi 

motorowych, odzież dla ratowników, kajaki ratownicze, leżankę medyczną, środki łączności, komputer 

nurkowy, butle nurkowe, automaty oddechowe oraz  przyrządy do asekuracji. W ramach realizacji 

zadania beneficjenci zatrudnili także ratowników sezonowych oraz przeprowadzili niezbędne 

szkolenia.  

 

Realizator zadania: 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM 

 

 

OBSZAR: DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI   

 

Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość 

środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

21. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego pn. 

„Małopolska – tu technologia staje się 

biznesem”  

1 35 

 

20 ‡ 

 

 

449 200,00 zł 

 

 

W ramach konkursu zlecono zadania publiczne polegające na: 

• 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,   

• organizacji wydarzeń i aktywności dot. rozwoju sektora kreatywnego w regionie, które mają 

charakter m.in. warsztatów tematycznych i spotkań dot. 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.  

Efektem realizacji zadań było wsparcie wydarzeń skierowanych do młodych firm technologicznych  

w Małopolsce oraz budowanie wzajemnych relacji umożliwiających przekazywanie informacji 

o przedsięwzięciach wspierających rozwój gospodarczy, a wdrażanych przez samorząd oraz promocja 

regionu jako miejsca gdzie rozwijają się nowe technologie. Łącznie w ramach zadań publicznych odbyło 

się 107 różnorodnych aktywności, w tym warsztatów, konferencji, spotkań, w których łącznie 

uczestniczyło ok. 4 050 osób.   

Realizator zadania: 

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki UMWM 

 

 

 

                                                           
‡ Jedna umowa została rozwiązana po podpisaniu umowy (10 000 zł). 
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OBSZAR: DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI ORAZ 

ROZPOWSZECHNIANIE I WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W PRAKTYCE 

GOSPODARCZEJ 

 

Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość 

środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

22. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego pn. 

"Międzynarodowa współpraca przemysłu  

w obszarach inteligentnych specjalizacji 

(Inicjatywa Awangarda)" 

1 2 

 

2 

 

 

150 000,00 zł 

 

 

W ramach konkursu zlecono 2 zadania publiczne, których celem było wzmocnienie potencjału 

przemysłowego przedsiębiorstw i klastrów w Małopolsce, w obszarach małopolskich inteligentnych 

specjalizacji poprzez ich aktywny udział w projektach pilotażowych i/lub działaniach demonstracyjnych 

realizowanych w ramach Inicjatywy Awangarda: 

• Zadanie 1. Rozwój możliwości współpracy przedsiębiorstw z Małopolski z partnerami 

Inicjatywy Avangarda w ramach projektów pilotażowych Biogospodarka i Druk 3D (Fundacja 

Klaster LifeScience Kraków). 

• Zadanie 2. Wsparcie dla nawiązywania współpracy międzynarodowej przez małopolskich  

przedsiębiorców i klastry w obszarze Projektu Pilotażowego Inicjatywy Awangarda  

pn. „Wydajna i zrównoważona produkcja” w zakresie określonym przez małopolskie 

inteligentne specjalizacje (Fundacja Inteligentna Małopolska). 

W ramach realizacji zadań podjęto współpracę przemysłu w obszarach inteligentnych specjalizacji 

(Inicjatywa Awangarda), włączono małopolskie przedsiębiorstwa, klastry oraz jednostki naukowe 

i jednostki B+R do aktywnej współpracy w ramach projektów pilotażowych i działań demonstracyjnych 

realizowanych przez Inicjatywę Awangarda oraz zmapowano zasoby Małopolski i przyporządkowano 

je do projektów pilotażowych i działań demonstracyjnych realizowanych przez Inicjatywę Awangarda. 

Łącznie w ramach zadań publicznych odbyło się 12 wydarzeń oraz spotkań. Udział w nich wzięło łącznie 

235 osób.  

Realizator zadania: 

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki UMWM 
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OBSZAR: PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU  

 

Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

23. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego 

w obszarze promocji i organizacji 

wolontariatu w 2019 r.  

1 27 9 100 000,00 zł 

 

W ramach zleconych zadań obyły się: seminaria, kursy, prezentacje, szkolenia, konkursy oraz spotkania 

teoretyczno-warsztatowe, w trakcie których wolontariusze zapoznali się z najważniejszymi 

zagadnieniami dotyczącymi wolontariatu. W ramach zadań odbyło się ok. 161 szkoleń/warsztatów, 

w których uczestniczyło ok. 1 518 osób. Zrealizowano kilkadziesiąt godzin szkoleń dla wolontariuszy 

dotyczących m.in.: praw i obowiązków wolontariusza, motywacji w działaniach wolontariusza, 

utworzono Centrum Wolontariatu przy Małopolskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego 

Krzyża w Krakowie. Opracowano, wydrukowano i rozdystrybuowano materiały informacyjne dotyczące 

tematyki wolontariatu. Realizowane zadania przyczyniły się do: 

• popularyzacji wolontariatu wśród młodzieży, dorosłych i seniorów; 

• wspierania i upowszechniania wolontariatu poprzez tworzenie nowych grup wolontariuszy 

oraz 5 Szkolonych Kół Wolontariatu promujących wolontariat i akcje wolontariackie; 

• wzmocnienia i profesjonalizacji działań wśród aktywnych wolontariuszy poprzez organizację 

m.in.: szkoleń, wykładów, spotkań edukacyjnych, kursów pierwszej pomocy dla wolontariuszy 

w różnych grupach wiekowych (wolontariat skierowany do dzieci i młodzieży, wolontariat 

pracowniczy, rodzinny, wolontariat osób w wieku 55+); 

• podniesienia kompetencji osób odpowiedzialnych za koordynowanie pracy wolontariuszy; 

• promocji dobrych praktyk poprzez organizację spotkań i wymianę doświadczeń m.in. gale 

młodzieżowego wolontariatu czy Targi Wolontariatu;  

• wzmocnienia współpracy małopolskich organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw w formie 

wolontariatu pracowniczego oraz przygotowania organizacji pozarządowych do podjęcia tej 

formy współpracy.  
 

Realizator zadania: 

Kancelaria Zarządu UMWM 
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OBSZAR: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W 

ART. 3 UST. 3 USTAWY 

 

Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

24. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego 

w obszarze działalności na rzecz 

organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, 

pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do 

projektów finansowanych z funduszy 

zewnętrznych” 

1 13 9 § 151 395,08 zł 

 

Celem konkursu było wsparcie projektów o znaczeniu regionalnym realizowanych na rzecz 

mieszkańców Województwa Małopolskiego, na których realizację organizacje pozarządowe pozyskały 

środki finansowe ze źródeł zewnętrznych (spoza Województwa Małopolskiego), gdzie wymagany był 

finansowy tzw. „wkład własny”. W ramach konkursu dofinansowano zadania z obszarów: 

• kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji (2 zadania). Celem pierwszego zadania była 

edukacja artystyczna i  historyczna osadzonych przy jednoczesnym włączeniu społeczności 

Nowego Wiśnicza oraz sąsiednich powiatów w kreowanie wspólnego wydarzenia kulturalnego.  

W ramach zadania zrealizowano cykl warsztatów chóralnych z zespołem „Tolerancja” dla 

osadzonych w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu oraz społeczności lokalnej. Celem  

drugiego zadania było ułatwienie dostępu do kultury mieszkańcom obszaru pienińsko-

gorczańskiego poprzez wystawienie opery "Zamek na Czorsztynie, czyli Bojomir i Wanda" na 

dziedzińcu ruin czorsztyńskiej warowni oraz odświeżenie rzadko wystawianego dzieła 

polskiego kompozytora. 

• działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego  

(1 zadanie). Celem projektu było upowszechnianie kultury łemkowskiej, działania na rzecz 

integracji społeczności lokalnych oraz wzrostu świadomości lokalnej o kulturze "swoich" 

sąsiadów poprzez prowadzenie radia LEM.FM, a także zapobieżenie wykluczeniu starszej 

wiekowo części społeczeństwa łemkowskiego, informowanie słuchaczy o wydarzeniach  

z regionu i budowanie pozytywnych relacji pomiędzy obywatelami.  

• działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym (1 zadanie). Celem zadania było wsparcie osób  

z niepełnosprawnością (po kryzysach psychicznych) oraz seniorów w podejmowaniu 

samodzielnych wysiłków w zakresie różnorodnych działań artystycznych. W ramach  zadania 

zrealizowano prezentację wystaw twórców samorodnych i spotkanie z uznanym artystą nurtu 

Art Brut, cykl warsztatów twórczych dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami i seniorów 

oraz byłych i obecnych pacjentów Szpitala Babińskiego w Krakowie i jego fili, a także wystawę 

prac powstałych w trakcie warsztatów.   

• wsparcia dla organizacji pozarządowych (4 zadania). Celem dwóch projektów było zwiększenie 

i wzmocnienie udziału mieszkańców Małopolski – przedstawicieli młodych organizacji 

pozarządowych oraz grup nieformalnych - w podejmowaniu inicjatyw oddolnych 

                                                           
§ Jedna umowa została rozwiązana w takcie jej trwania (wartość dotacji: 9 943 zł).   
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zmierzających do podniesienia jakości życia mieszkańców regionu. W ramach tych projektów 

zrealizowano łącznie 3 konkursy grantowe dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup 

nieformalnych i samopomocowych, w ramach których przyznano łącznie 143 mikrodotacje.  

W ramach trzeciego zadania poprawiono jakość transgranicznej edukacji specjalistycznej  

i zawodowej na obszarach działalności Euroregionu "Tatry" w Małopolsce. W ramach projektu 

przeprowadzono szereg działań o charakterze szkoleniowym, które poprzez podniesienie 

specjalistycznych kwalifikacji pracowników administracji samorządowej w Małopolsce, 

ułatwiły współpracę jednostkom samorządu terytorialnego z Małopolski przy realizacji 

wspólnych polsko-słowackich przedsięwzięć. Zorganizowano wizytę studyjną dla 30 liderów 

współpracy transgranicznej, której celem była prezentacja dostępności w projektach  

i w praktyce. W ramach czwartego projektu poddano weryfikacji kompetencje społeczne  

47 uczestników projektu w wieku od 18 do 29 lat. Ostatecznie do projektu zrekrutowano  

22 osoby, które uczestniczyły w szkoleniach, a następnie w praktyce wykorzystały zdobyte 

umiejętności. 

 

Realizator zadania: 

Kancelaria Zarządu UMWM 

 

 

OBSZAR: DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH ORAZ 

UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, 

A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI  

 

 

Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

25. Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadania publicznego Województwa 
Małopolskiego w obszarze działalności 
wspomagającej rozwój wspólnot  
i społeczności lokalnych oraz 
upowszechniania i ochrony wolności  
i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań 
wspomagających rozwój demokracji pod 
nazwą: „BO Małopolska 2019” 

1 2 1 550 000,00 zł  

 

W ramach Konkursu zlecono realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu 

społecznej kampanii informacyjno-promocyjnej oraz edukacyjnej skierowanej do mieszkańców 

Województwa Małopolskiego, którzy ukończyli 16 rok życia, wspierającej wdrażanie i realizację  

IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Kampania służyła zwiększeniu 

świadomości mieszkańców Małopolski dotyczącej Budżetu Obywatelskiego, kształtowaniu  

i wzmacnianiu aktywności obywatelskiej oraz zwiększaniu partycypacji społecznej mieszkańców 

Małopolski poprzez ich czynne włączenie i zaangażowanie w całym procesie wdrażania i realizacji 

Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego (w szczególności do tworzenia i zgłaszania 

przez mieszkańców własnych projektów zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz do brania 

udziału w głosowaniu na wybrane zadania). Kampania została przygotowana w oparciu o spójny system 



31 

identyfikacji wizualnej i przeprowadzona w dwóch odsłonach, w różnorodnych formach, z użyciem 

różnych kanałów komunikacyjnych dostosowanych do zróżnicowanych grup mieszkańców Małopolski 

oraz miała zasięg całego Województwa Małopolskiego.  

Dzięki realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej zanotowano zwiększenie zainteresowania 

IV edycją Budżetu Obywatelskiego w porównaniu do lat wcześniejszych. W efekcie mieszkańcy zgłosili 

do BO WM aż 239 zadań, czyli o 44 zadania więcej niż przed rokiem. Sukcesem zakończyło się również 

głosowanie –  oddano w sumie 227 141 głosów, czyli o 185% więcej niż w 1. edycji. 
 

Realizator zadania: 

Kancelaria Zarządu UMWM 

 

 

OBSZAR: EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO 

 

Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

26. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego 

w obszarze ekologii i ochrony zwierząt 

oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

z zakresu ochrony bioróżnorodności  

pn. „Małopolska Pszczoła” 

2 35 17  282 700,00 zł  

 

W ramach realizacji zadań publicznych m.in.: zagospodarowano ogród wiejski; nasadzono drzewa  

i rośliny miododajne; założono suchą rzekę z roślinami miododajnymi, pasiekę edukacyjną, ogrody dla 

pszczół, ścieżki edukacyjne i „babciny” ogródek; przeprowadzono warsztaty z budowania hoteli dla 

owadów, z tworzenia woskowijek i z apiterapi, kurs pszczelarski,  konkurs pasiek i szkolenia; zakupiono 

ule dla pszczół wraz z pszczołami, ule obserwacyjne, ule dla dzikich zapylaczy oraz założono 

„malowaną” pasiekę; przeprowadzono kurs rzeczoznawców chorób pszczół i  konferencję pszczelarska; 

prowadzano wideobloga nt. pszczół  oraz zajęcia dla dzieci w pasiece; pikniki edukacyjne.  

Realizator zadania: 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM 
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3. ZLECANIE REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W TRYBIE 

OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA PODSTAWIE WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ 

POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2018-2022  
 

W 2019 r. w ramach 11 wieloletnich konkursów ofert – ogłoszonych w roku 2019 i w 2018 – organizacje 

pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego realizowały 101 zadań na 

kwotę 8 465 812,00 zł, w tym:  

• 47 zadań publicznych w ramach 7 otwartych konkursów ofert z roku 2018;  

• 54 zadań publicznych w ramach 4 otwartych konkursów ofert z roku 2019.  
 

Mapa 2. Środki finansowe przyznane w ramach wieloletnich konkursów ofert – powiaty 

 
 

 

 
IIIII powyżej 1 000 000 zł 
IIIII od 500 000 zł do 1 000 0000 zł  
IIIII od 100 000 zł do 500 000 zł 
IIIII od 50 000 zł do 100 000 zł 
IIIII do 50 000 zł  

IIIII brak zł  

 



33 

 

Tabela 3. Środki finansowe przyznane w ramach wieloletnich otwartych konkursów ofert – powiaty 

 

Powiaty  Liczba zadań 
Łączna kwota dofinansowania 

na powiat  

M. Kraków 34 4 754 796,00 zł 

krakowski 4 834 794,00 zł 

M. Nowy Sącz 4 445 182,00 zł 

proszowicki 3 427 268,00 zł 

nowosądecki 8 311 452,00 zł 

olkuski 6 286 040,00 zł 

limanowski 4 285 495,00 zł 

tatrzański 4 159 000,00 zł 

wadowicki 2 136 172,00 zł 

gorlicki 6 132 910,00 zł 

nowotarski 2 128 000,00 zł 

wielicki 6 110 941,00 zł 

M. Tarnów 4 79 359,00 zł 

tarnowski 2 76 519,00 zł 

oświęcimski 2 72 344,00 zł 

inne województwo 2 70 000,00 zł 

brzeski 2 65 852,00 zł 

myślenicki 2 46 931,00 zł 

dąbrowski 2 26 062,00 zł 

chrzanowski 1 8 811,00 zł 

bocheński 1 7 884,00 zł 

miechowski 0 0,00 zł 

suski 0 0,00 zł 

SUMA: 101 8 465 812,00 zł 
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3.1. WIELOLETNIE KONKURSY OFERT OGŁOSZONE W 2018 ROKU – STAN REALIZACJI ZA ROK 2019 

 

W 2019 r. w ramach 7 wieloletnich konkursów ofert ogłoszonych w roku 2018 organizacje 

pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego realizowały 47 zadań na 

kwotę 4 460 833,00 zł. 

 

OBSZAR: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM 

 

Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego 

w obszarze edukacji prozdrowotnej dla 

małopolskich seniorów na lata 2018-2019 

1 16 8 250 000,00 zł 

 

W ramach konkursu dofinansowano 8 zadań w zakresie edukacji prozdrowotnej polegających m.in. na 

przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu wykładów, kursów, warsztatów, spotkań, konsultacji mających 

na celu edukację osób starszych (tj. w wieku 50 lat i więcej) na temat zdrowego stylu życia oraz 

opracowano raport zawierający rekomendacje dla władz województwa dotyczące kierunków wsparcia 

osób starszych w regionie. Zadania realizowane w ramach konkursu objęły zasięgiem różne obszary  

w obrębie Województwa Małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów peryferyjnych 

oraz terenów o trudniejszej sytuacji demograficznej (np. wyludnianie, szybsze tempo starzenia się 

populacji). 

Zadania miały na celu poprawę jakości życia osób w wieku pow. 50 r. ż. poprzez podnoszenie 

świadomości społecznej na temat ochrony zdrowia i chorób cywilizacyjnych oraz promowanie 

zdrowego stylu życia. Uczestnicy projektów mieli możliwość wykonania darmowych badań, udziału  

w warsztatach z lekarzami i dietetykami, konsultacji telefonicznych z lekarzami, udziału w zajęciach 

ruchowo – rekreacyjnych. Realizacja zadań w ramach konkursu umożliwiła również poznanie 

faktycznych potrzeb osób w wieku emerytalnym, dzięki czemu przyszłe inicjatywy i projekty 

skierowane do tej grupy wiekowej będą przynosić wymierne efekty. Łącznie objęto wsparciem  

ok. 1 500 seniorów w ramach 230 różnych rodzajów działań.   
 

Realizator zadania:  

Departament Zrównoważonego Rozwoju UMWM 
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OBSZAR: POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ 

WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, W TYM WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY 

ZASTĘPCZEJ 

 

 

Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

2. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego 

w zakresie realizacji zadania zleconego 

polegającego na organizowaniu  

i prowadzeniu ośrodków  adopcyjnych  

w latach 2018-2022 

1 4 4 1 520 053,00 zł 

 

Zadanie miało na celu realizację zadań zleconych polegających na organizowaniu i prowadzeniu 

ośrodków  adopcyjnych w latach 2018-2022 przez: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski 

Krakowski (prowadzenie ośrodka adopcyjnego w Krakowie), Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych  

i Zastępczych "Pro Familia", Towarzystwo Jezusowe Prowincja Polski Południowej Ośrodek Adopcyjny 

„Dzieło Pomocy Dzieciom”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski (prowadzenie 

ośrodka adopcyjnego w Tarnowie) oraz placówkę publiczną tj. Małopolski Ośrodek Adopcyjny  

w Nowym Sączu. 

W ciągu 2019 roku do wszystkich małopolskich ośrodków adopcyjnych zgłoszonych zostało 274 dzieci 

z uregulowaną sytuacją prawną, z których połowę stanowiły dzieci powyżej 10 roku życia. W roku 2019 

przysposobionych zostało 196 dzieci z tego 119 dzieci przez ośrodki niepubliczne i 77 dzieci przez 

ośrodek publiczny. Wśród przysposobionych dzieci, największy odsetek (32%) stanowiły dzieci w wieku 

od 5 do 9 lat oraz dzieci w wieku od 1 roku do 4 lat (ponad 31%). Spośród dzieci przysposobionych  

w 2019 r., 81% pochodzi z terenu Małopolski.  

Szkolenia prowadzone przez ośrodki adopcyjne dla kandydatów na rodziny przysposabiające w 2019 

objęły w sumie 242 osoby. W tym czasie ośrodki adopcyjne odnotowały zgłoszenia 234 rodzin 

kandydackich do przysposobienia dziecka, natomiast 376 zakwalifikowanych rodzin oczekuje na 

adopcję dziecka.  

 
 

Realizator zadania: 

Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych UMWM  
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OBSZAR: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA  

I OCHRONY PRAW DZIECKA, DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ  

I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ 

OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM 

 

 

Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

3. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego 

w zakresie wspierania rodziny, działalności 

na rzecz integracji społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, w 

tym osób starszych na lata 2018-2019  

1 1 1 109 470,00 zł 

 

W ramach konkursu zrealizowano 1 zadanie publiczne pn.: „Aktywne społeczeństwo” w ramach  

II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Projekt skierowany był do 

społeczności zamieszkującej subregion sądecki (powiaty nowosądecki, limanowski i miasto Nowy Sącz) 

i obejmował zadania z zakresu:  

• aktywności ruchowej mieszkańców subregionu sądeckiego (pilates, aqua-aerobik, fitness, 

gimnastyka korekcyjna dla dzieci); 

• aktywności zdrowotnej polegającej na zorganizowaniu warsztatów zdrowego odżywiania się, 

w szczególności dla osób starszych;  

• aktywności kulturalnej regionu – polegającą na upowszechnianiu tradycji regionu poprzez 

organizowanie szeregu wydarzeń (festynów) promujących kulturę regionu (taniec, śpiew, jak 

również dania regionalne);  

• aktywności artystycznej polegającej 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). 

Łącznie w ramach zadania zostało objętych ok. 750 osób. 

 

Realizator zadania: 

Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych UMWM 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie  
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OBSZAR: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

 

 

Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

4. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego 

w zakresie rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych na lata 2018-2019 

1 3 3 99 310,00 zł 

 

W ramach konkursu zrealizowano zadania publiczne w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Małopolskiego: 

• „Rehabilitacja drogą do sprawności”. Zadanie polegało na organizacji systematycznych, 

różnorodnych oddziaływań rehabilitacyjno-opiekuńczych połączonych z rehabilitacją 

społeczną dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych z terenu powiatu olkuskiego. Zajęcia miały 

charakter świetlicowy, połączony z elementami zajęć na Sali Doświadczania Świata i Integracji 

Sensorycznej oraz wycieczkami krajoznawczymi.  

• „Integracja szansą na lepszą przyszłość – integracja dziecka niepełnosprawnego w różnych 

aspektach życia społecznego”. Celem zadania była integracja dzieci niepełnosprawnych  

z pełnosprawnymi rówieśnikami w formie zajęć muzyczno-relaksacyjnych, zajęć 

wspomagających rozwój dziecka na terenie miasta Wolbrom. Projekt skierowany był do grupy 

20 beneficjentów w wieku do 12 roku życia.  

• „Pełnosprawni przez sport – całoroczne treningi sportowe dla osób z niepełnosprawnością  

w powiecie tatrzańskim”. Zadanie polegało na organizacji i prowadzeniu całorocznych, 

treningów sportowych dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością z terenu powiatu 

tatrzańskiego. Celem zadania była promocja aktywnego trybu życia, integracja, pokazanie 

potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością w wieku 5-17 lat i w wieku 18+. Treningi 

adaptowane były do wieku i specyfiki niepełnosprawności uczestników; zajęcia prowadzone 

były na obiektach sportowych głównie w Zakopanem.  
 

Realizacja zadań publicznych przyczyniła się do integracji oraz rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych oraz poprawy jakości życia tych osób. W projektach uczestniczyło 98 osób.  
 

Realizator zadania: 

Departament Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM 
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OBSZAR: KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO; PODTRZYMYWANIE  

I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ 

ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ; DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI 

NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO 

 

Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

5. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

Województwa Małopolskiego w obszarze 

kultury „Mecenat Małopolski BIS na lata 

2018-2019” 

1 43 29 800 000,00 zł 

 

Celem otwartego konkursu ofert było wsparcie wieloletnich, cyklicznych (realizowanych co najmniej 

od 3 lat lub 3 edycji) przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki, służących:  

• rozwojowi kompetencji kulturowych mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną 

i animację kultury; 

• zachęcaniu do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturowych; 

• budowaniu partnerstw w działaniach artystycznych i twórczych, w tym partnerstw publiczno-

społecznych i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; 

• zwiększaniu dostępu do treści kulturowych w przestrzeni publicznej i w cyberprzestrzeni; 

• efektywnemu wykorzystaniu kapitału kreatywnego i twórczego; 

• tworzeniu warunków wzmacniania tożsamości i znaczenia dziedzictwa kulturowego; 

• wspieraniu wytwarzania nowych i reinterpretowania zasobów kultury oraz upowszechniania 

wzorców partycypacji w kulturze poprzez działania artystyczne o znaczeniu co najmniej 

regionalnym; 

• kultywowaniu postaw otwartych, innowacyjnych, kreatywnych, budowaniu więzi 

międzypokoleniowych i międzynarodowego dialogu treści kultury; 

• wzmacnianiu pozycji twórców i aktywności twórczej poprzez realizację projektów 

artystycznych i kulturalnych o wybitnych walorach rozwojowych i promocyjnych, w tym poza 

regionem; 

• wzmacnianiu znaczenia kultury w rozwoju społecznym oraz gospodarczym regionu. 

W ramach udzielonych dotacji dofinansowano m.in.: Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej 

"PAKA" - 34. Ogólnopolski Przegląd Kabaretów PAKA i 35. Ogólnopolski Przegląd Kabaretów PAKA; 

Krakowską Fundację Filmową - Krakowski Festiwal Filmowy edycje 2018 i 2019; Fundację Piosenkarnia 

Anny Treter - Festiwal Twórczości Korowód; Zjednoczenie Łemków w Gorlicach - XXXVI i XXXVII 

Łemkowska Watra; Stowarzyszenie Spotkania z Filmem Górskim - Festiwal Spotkania z Filmem 

Górskim. 
 

Realizator zadania: 

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji UMWM 
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OBSZAR: TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO  

 

Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

6. Otwarty konkurs ofert na realizację 

zadania publicznego WM w dziedzinie 

turystyki pn. „Utrzymanie trwałości  

i rozwój Małopolskiego Systemu 

Informacji Turystycznej „MSIT”  

w latach 2018 – 2020”  

1 1 1 1 532 000,00 zł 

 

Celem konkursu było utrzymanie produktów sieciowych Małopolskiego Systemu Informacji 

Turystycznej (MSIT), rozwój MSIT oraz realizacja badań ruchu turystycznego w Województwie 

Małopolskim we współpracy z jednostkami informacji turystycznej funkcjonującymi w ramach MSIT. 

W 2019 roku w ramach zadania publicznego: 

• dokonano aktualizacji i uzupełnień treści turystycznych w systemie bazodanowym MSIT oraz 

w regionalnym portalu turystycznym: www.visitmalopolska.pl (555 wpisów, zakup 1113 zdjęć), 

• dokonano inwentaryzacji stanu oznakowania turystycznego regionu (461 turystycznych 

znaków drogowych i tablic informacyjnych), wykonano prace związane z naprawą, myciem 

znaków i tablic, przygotowano i zamontowano 32 tablice informacyjne MSIT, 

• dokonano rozpoznania potrzeb wydawniczych wśród poszczególnych punktów IT wraz 

dodrukiem 7 tytułów wydawniczych w łącznym nakładzie 300 000 egz. oraz mapy VeloDunajec 

(500 egz.) i Wiślana Trasa Rowerowa (1500 egz.); 

• dokonano rozpoznania potrzeb w zakresie ubioru dla informatorów turystycznych wśród 

poszczególnych punktów IT i wykonano zestawy ubioru wraz z ich dystrybucją (polar: 158 szt., 

koszulka polo: 153 szt., Tshirt: 709 szt.); 

• wykonano materiały promocyjno-informacyjne MSIT (tj. długopis: 50 000 szt., opaska 

odblaskowa: 50 000 szt., plecak turystyczny: 600 szt.); 

• opracowano scenariusz działań promocyjnych MSIT, w ramach kampanii promocyjnej MSIT 

przygotowano animację promująca aplikację i portal oraz 7 gifów, animacja była wyświetlana 

przez 2 m-ce w 29 pociągach Kolei Małopolskich oraz na 30 liniach w krakowskich autobusach, 

przygotowana również kampanię promocyjną na portalach społecznościowych; 

• przeprowadzono działania promocyjne MSIT na FB MSIT „Odkryj Małopolskę” oraz na 

Instagramie; 

• dokonano analizy potrzeb szkoleniowych wśród informatorów turystycznych MSIT, 

przeprowadzono szkolenie dla nowozatrudnionych informatorów turystycznych oraz szkolenie 

dla wszystkich informatorów turystycznych, w którym wzięło udział 21 osób; 

• zorganizowano Forum Uczestników MSIT, w którym wzięły udział 32 osoby, 

• przeprowadzono certyfikację 43 punktów IT oraz wręczono im certyfikaty kategorii, 

• przeprowadzono badania ruchu turystycznego Małopolsce, opracowano treść ankiet 

badawczych w języku polskim oraz w językach obcych: angielskim, niemieckim, francuskim, 

hiszpańskim, angielskim, włoskim i rosyjskim, na bieżąco prowadzone były wywiady 

bezpośrednie w miejscach o dużym potencjale turystycznym (np. Zamek Królewski na Wawelu, 
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Sanktuarium w Łagiewnikach, Tatrzański Park Narodowy, Państwowe Muzeum Auschwitz 

Birkenau w Oświęcimiu, itd.) oraz w wybranych jednostkach MSIT. 

 

Realizator zadania: 

Departament Turystyki i Sportu UMWM 

 

 

OBSZAR: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 

 

Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

7. Otwarty konkurs ofert na realizację 

zadania publicznego Województwa 

Małopolskiego w dziedzinie kultury 

fizycznej w obszarze wspieranie 

i upowszechnianie kultury fizycznej na lata 

2018-2019 pn. „Małopolska Akademia 

Kobiecego Futbolu II edycja 2018-2019” 

1 1 1 150 000,00 zł 

 

W ramach konkursu zrealizowano zadanie publiczne „Małopolska Akademia Kobiecego Futbolu”  

w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, którego celem była 

popularyzacja zdrowego trybu życia, budowanie świadomości związanej z kobiecą piłką nożną wśród 

lokalnej społeczności oraz podnoszenie wiedzy o różnorodności płci w sporcie. Łączna kwota 

przeznaczona na realizację zadania na lata 2018-2019 to 280 000,00 zł (2018 -130 000 zł, 2019- 

150 000,00 zł). W ramach projektu zorganizowano, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem dla 

tego typu wydarzeń, nieodpłatne i cykliczne zawody treningowo-szkoleniowe, w otwartej formule, dla 

dziewcząt w kategoriach U-10, U-14 i OPEN z terenu Województwa Małopolskiego.  
 

Realizator zadań: 

Departament Turystyki i Sportu UMWM 
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3.2. WIELOLETNIE KONKURSY OFERT OGŁOSZONE W 2019 ROKU  

 

W 2019 r. w ramach 4 wieloletnich konkursów ofert ogłoszonych w roku 2019 organizacje 

pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego złożyły 105 ofert, z których 

dofinansowano 54 zadania na kwotę 4 004 979,00 zł. 

 

OBSZAR: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM 

 

Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

8. Otwarty konkurs ofert na realizację 

zadań publicznych Województwa 

Małopolskiego w zakresie wspierania 

funkcjonowania społecznego oraz 

przeciwdziałania wykluczeniu osób 

starszych (2019-2020) 

1 91 41 1 000 000,00 zł 

 

Celem otwartego konkursu ofert jest wspieranie najbardziej wartościowych przedsięwzięć o zasięgu 

regionalnym i ponadlokalnym w zakresie aktywizacji osób w wieku emerytalnym w obszarze edukacji, 

kultury, sportu i rekreacji, sposobów spędzania wolnego czasu. W ramach konkursu dofinansowano 41 

zadań** na łączną kwotę 2 000 000,00 zł na lata 2019-2020, w tym 1 000 000,00 zł na rok 2019.  

W ramach działań podjętych w 2019 roku, zrealizowano m.in.: 

• zajęcia w ramach UTW (wykłady, seminaria, ćwiczenia); 

• wydarzenia integracyjne, w tym międzypokoleniowe oraz konkursy i plebiscyty; 

• wyjazdy turystyczno-krajoznawcze  i  wizyty studyjne; 

• zajęcia sportowe, artystyczne, rękodzielnicze oraz z zakresu wolontariatu; 

• wyjazdy do instytucji kultury i sztuki (teatry, muzea, koncerty, kino);  

• zajęcia z edukacji prozdrowotnej (wykłady, spotkania z lekarzami, warsztaty zdrowego 

żywienia oraz kulinarne); 

• program rozwijający i propagujący funkcjonowanie Gminnych Rad Seniorów; 

• przegląd artystycznej twórczości  seniorów „Starsi Panowie Dwaj – VII Przegląd Sceniczny 

Seniorów Małopolski”. 

Poprzez realizację powyższych zadań, nastąpiło zwiększenie udziału seniorów w życiu społecznym, 

kulturalnym i publicznym, podniósł się poziom ich zaangażowania w działalność lokalną oraz 

aktywności pro-zdrowotne. Ponadto podejmowane działania wpłynęły korzystnie również na 

zmniejszenie poczucia wyobcowania, nawiązanie nowych kontaktów, wyzwolenie kreatywności  

i udoskonalenie zdolności manualnych. Łącznie w 2019 roku działaniami objęto prawie 5,5 tys. osób  

z całej małopolski – głownie seniorów, ale też dzieci i młodzież.  

 

Realizator zadania: 
Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych UMWM 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie  

 

                                                           
** Jedna organizacja zwróciła dotację w wysokości 14 000,00 zł.  
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OBSZAR: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY 

PRAW DZIECKA; DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB 

ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU 

EMERYTALNYM 

 

Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

9. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych województwa małopolskiego w 

zakresie wspierania rodziny, działalności na 

rzecz integracji społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym,  

w tym osób starszych w ramach III edycji 

Budżetu Obywatelskiego Województwa 

Małopolskiego (2019-2020) 

1 2 2 565 310,00 zł 

 

W ramach konkursu realizowane były dwa zadania publiczne w ramach III edycji Budżetu 

Obywatelskiego Województwa Małopolskiego: 

• „Aktywność społeczna i kulturowa mieszkańców subregionu sądeckiego”. Zadanie, ma na celu 

pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców subregionu sądeckiego, wdrożenie 

aktywnego spędzania czasu poprzez integrację społeczną i działanie przeciw wykluczeniu 

społecznemu w szczególności osób starszych, poprawę aktywności społecznej mieszkańców 

subregionu, utrwalenie i nabycie wiedzy o kulturze i tradycji; 

• ,,Bo jak nie MY to kto?”. Zadanie, ma na celu zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców 

powiatu limanowskiego i powiatu gorlickiego w różnym przedziale wiekowym, począwszy od 

przedszkolaków po osoby dorosłe (w tym 50+).  

W ramach realizacji ww. zadań publicznych zrealizowano: 

• działania w obszarze aktywności ruchowej, w tym: zajęcia pilates, gimnastyka korekcyjno-
kompensacyjna fitness z elementami siłowymi, aqua – aerobik; 

• działania w obszarze aktywność zdrowotnej, w tym: warsztaty zdrowego żywienia, 
przeciwdziałania otyłości i ozdabiania potraw; 

• działania w obszarze aktywności artystycznej/kulturalnej (służącej upowszechnianiu tradycji 
regionu), w tym: warsztaty nauki śpiewu, tańca ludowego, gry na instrumentach, warsztaty 
gotowania potraw regionalnych, aktywność kulturalna regionu; 

• działania w obszarze aktywności artystycznej i spędzania wolnego czasu, w tym: organizacja 
gier i zabaw, warsztaty plastyczno-manualne dla dzieci i młodzieży warsztaty z decoupage  
i florystyki w limanowej,  warsztaty z decoupage i florystyki w Starym Sączu.   

W projekcie wzięło udział ponad 950 osób, w tym seniorów, dzieci i młodzieży. 
 
Realizator zadania: 
Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych UMWM 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie  
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OBSZAR: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

 

Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

10. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego z 

zakresu rehabilitacji społecznej (zadania 

wyłonione w ramach III edycji Budżetu 

Obywatelskiego WM (2019-2020) 

1 4 3 279 230,00 zł 

 

W ramach konkursu realizowane zostały trzy zadania publiczne w ramach III edycji Budżetu 

Obywatelskiego Województwa Małopolskiego:  

• „Rehabilitacja – samodzielność”. Zadanie polega na organizacji systematycznych, 

różnorodnych oddziaływań rehabilitacyjno-opiekuńczych połączonych z rehabilitacją 

społeczną dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych z terenu powiatu olkuskiego (m.in.: 

zajęcia terapeutyczne i rehabilitacja społeczna, rozwijanie sprawności ruchowej oraz terapia 

polisensoryczna - zajęcia na Sali Doświadczeń Świata i Integracji Sensorycznej. 

• „Sprawni i samodzielni – rehabilitacja ruchowa osób w potrzebie”. Celem zadania  

jest rehabilitacja ruchowa dla osób w każdym wieku, z chorobami neurologicznymi w tym 

mózgowym porażeniem dziecięcym, udarami, chorobami genetycznymi, po operacjach, 

schorzeniami kręgosłupa i ortopedycznymi, z urazami powypadkowymi i sportowymi oraz 

wadami postawy, z obrzękami pierwotnymi oraz pozabiegowymi. Realizacja projektu zapewni 

specjalistyczną opiekę w zakresie rehabilitacji fizjoterapii oraz fizykoterapii.  

• „Malowane wspomnieniami – pobudzanie i kształtowanie kreatywności osób 

niepełnosprawnych”. Celem jest organizacja warsztatów wyjazdowych i stacjonarnych  

z zakresu rehabilitacji społecznej dla 20 dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców. Zadanie 

jest realizowane w formie: 4 dwudniowych wyjazdów z 40 osobami (20 dzieci + 20 rodziców)  

z powiatu olkuskiego oraz 3 terapeutów, 6 h warsztatów plastycznych ogólnousprawniających 

(20 dzieci i 7 terapeutów) oraz 1 spotkania podsumowującego z wystawą prac plastycznych. 

Realizacja ww. zadań przyczyniła się do wsparcia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

województwa małopolskiego poprzez zwiększenie dostępu do rehabilitacji  społecznej oraz aktywizacji 

osób niepełnosprawnych.   

 

Realizator zadania: 
Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych UMWM 

 

 

 

 

 



44 

OBSZAR: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ  

 

Nazwa konkursu  

Liczba 

edycji 

konkursu 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

11. Otwarty konkurs ofert  na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego 

w obszarze wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej w latach 2019 – 2020,  

w tym zadania jednoroczne oraz dwuletnie, 

z zakresu realizacji projektów wybranych  

w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Małopolskiego 

1 8 8 2 160 439,00 zł 

 

W ramach konkursu realizowanych było osiem zadań publicznych w ramach III edycji Budżetu 

Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, w tym 5 zadań jednorocznych oraz 3 zdania wieloletnie 

na łączną kwotę 2 525 529,00 zł (2019 r. – 2 160 439,00 zł, 2020 r. – 365 090,00 zł). 

Zadania jednoroczne:  

• „FutboLove Małopolskie”. Celem zadania było zwiększenie potencjału sportowego 5 klubów 

piłkarskich z powiatów: krakowskiego i proszowickiego poprzez doposażenie ich  

w profesjonalny sprzęt sportowy. W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt dla MTS Piast 

Skawina, AP Kmita Zabierzów, LKS Orlęta Rudawa, LKS Wierzbowianka Wierzbno, LKS 

Maszycanka Maszyce. 

• „Nauka pływania z elementami korekty wad postawy dla mieszkańców powiatu 

proszowickiego, miechowskiego oraz krakowskiego”.  W ramach zadania zorganizowano cykl 

nieodpłatnych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z nauki pływania włączając 

elementy korekty wad postawy i rehabilitacji. 

• „Aktywny Student”. W ramach zadania zorganizowano i przeprowadzono bezpłatne 

zróżnicowane działania sportowo– rekreacyjne, adresowane do studentów, pracowników 

uczelni wyższych i uczniów szkół średnich. 

• „Nauka gry w siatkówkę, organizacja obozów szkoleniowych i udział w rywalizacji sportowej 

dla mieszkańców Krakowa’’. W ramach zadania zorganizowano cykl nieodpłatnych zajęć 

sportowych z zakresu piłki siatkowej dla mieszkańców Krakowa, oraz udział  

w zorganizowanych rozgrywkach, obozach i campach szkoleniowych. Celem było edukowanie 

i aktywizowanie mieszkańców Krakowa do czynnego uprawiania sportu oraz zachęcanie ich do 

prowadzenia zdrowego trybu życia. 

• „Rozwój psychofizyczny młodego pokolenia przy stole pingpongowym i na boisku piłki 

siatkowej – druga edycja”. W ramach zadania zorganizowano cykl nieodpłatnych zajęć 

sportowych dla jak dużej liczby dzieci i młodzieży w wieku 6 – 18 lat z terenu powiatu 

nowotarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem takich dyscyplin jak: tenis stołowy  

i siatkówka, a także organizacja zawodów sportowych i letniego obozu sportowo  

– wypoczynkowego. celem rozwijania kultury fizycznej wśród społeczności podhalańskiej oraz 

podnoszenia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. 
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Zadania dwuletnie: 

• „Pełnosprawni przez sport 2019 – treningi sportowe dla dzieci i dorosłych  

z niepełnosprawnością”. Celem jest organizacja i przeprowadzenie całorocznych, multi-

sportowych treningów sportowych dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością z powiatu 

tatrzańskiego, w szczególności osób o obniżonych możliwościach psychofizycznych, 

związanych z trwałą lub czasową niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną, skutkami 

chorób, wypadków lub zaawansowanego wieku. 

• „Wykorzystam szansę! Chcę zostać MISTRZEM!”. Celem zadania jest przeprowadzenie 

dwuletniego kompleksowego cyklu szkoleniowego młodych piłkarzy zgodnie z metodologią 

szkolenia „Coerver Coaching”. 

• Siatkówka w Krakowie ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży  

z elementami siatkówki III edycja”. Celem jest organizacja bezpłatnych, ogólnorozwojowych 

zajęć sportowych z elementami siatkówki dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 6-18 

lat, której celem będzie edukowanie i aktywizowanie najmłodszych mieszkańców Krakowa do 

czynnego uprawiania sportu oraz zachęcanie ich do prowadzenia zdrowego trybu życia. 

 
Realizator zadania: 
Departament Turystyki i Sportu UMWM 
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4. ZLECANIE ZADAŃ WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W INNYCH TRYBACH 
 

4.1. TRYB POZAKONKURSOWY ART. 19 A (MAŁE GRANTY)  

Uproszczony tryb zlecania realizacji zadań publicznych tzw. małych grantów, wiąże się z przyznaniem 

dotacji na zadanie, którego realizacja nie trwa dłużej niż 90 dni, a kwota dotacji nie przekracza 

10 000,00 zł na dany projekt. W tym trybie organizacja pozarządowa może uzyskać łącznie nie więcej 

niż 20 000,00 zł w roku kalendarzowym.  

 

 

Tabela 4. Środki finansowe przyznane w ramach trybu pozakonkursowego art. 19 a (małe granty) w latach 2014-2019 
 

 

 Rok 
Liczba złożonych 

wniosków 

Liczba podpisanych 

umów 

Wysokość przekazanych 

środków 

2014 79 28 153 644,00 zł 

2015 140 23 168 960,00 zł 

2016 301 80 539 045,00 zł 

2017 677 166 1 196 210,00 zł 

2018 1064 226 1 586 763,00 zł 

2019 1392 417 2 669 805,20 zł 

 

W 2019 r. w trybie pozakonkursowym zostały złożone 1392 oferty, z czego 683 oferty odpadły 

formalnie, 709 ofert przeszło pozytywnie ocenę formalną i zostało przekazanych do właściwego 

departamentu merytorycznego. Łącznie w 2019 roku dofinansowano 417 zadań na łączną kwotę  

2 669 805,20 zł. 

 

Tabela 5. Dofinansowanie zadań w trybie pozakonkursowym art. 19a w podziale na obszary merytoryczne 

 

Nazwa obszaru  
Liczba ofert 
pozytywnie 
ocenionych 

Liczba 
podpisanych 

umów 

Kwota 
dofinansowania 

Departament 
realizujący 

Ratownictwo i ochrona ludności 12 6 33 000,00 zł PS 

Promocja i ochrona wolontariatu 2 2 17 000,00 zł KZ 

Polityka społeczna 19 10 66 000,00 zł PS, ROPS 

Rozwój gospodarczy, przedsiębiorczość 14 3 21 000,00 zł SG, EK 

Polityka senioralna 23 13 73 900,00 zł PS/ROPS 

Ochrona i promocja zdrowia 13 5 35 000,00 zł PS 

Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych 32 24 146 798,00 zł PS 

Nauka i edukacja 30 14 101 150,00 zł EK, RO 

Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  44 30 192 300,00 zł KDP 

Ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa 
przyrodniczego 23 18 124 700,00 zł SR, RO 

Turystyka i krajoznawstwo 22 11 72 800,00 zł TS 

Podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej 120 86 536 847,20 zł KDP, RO 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, 
dziedzictwo 192 117 715 410,00 zł KDP, RO, TS 

Kultura fizyczna 163 78 533 900,00 zł TS 

SUMA 709 417 2 669 805,20 zł   
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Mapa 3. Środki finansowe przyznane w trybie pozakonkursowym art. 19a (małe granty) – powiaty  

 

 
 

IIIII powyżej 500 000 zł 
IIIII od 100 000 zł do 500 000 zł  
IIIII od 50 000 zł do 100 000 zł 
IIIII do 50 000 zł  

IIIII 

Tabela 6. Środki finansowe przyznane w trybie pozakonkursowym art. 19a (małe granty) w podziale na powiaty  

 

Powiaty Liczba złożonych ofert 
Liczba zadań 

dofinansowanych   
Łączna kwota dofinansowania  

na powiat 
M. Kraków 378 91 622 560,20 zł 

krakowski 178 67 418 960,00 zł 

tarnowski 134 56 330 800,00 zł 

nowosądecki 113 27 195 500,00 zł 

myślenicki 66 19 110 800,00 zł 

M. Nowy Sącz 40 15 97 800,00 zł 

M. Tarnów 32 14 95 800,00 zł 

gorlicki 50 14 87 000,00 zł 

dąbrowski 35 15 82 010,00 zł 

olkuski 35 11 67 000,00 zł 
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wielicki 37 9 66 000,00 zł 

tatrzański 34 10 59 000,00 zł 

proszowicki 28 9 57 300,00 zł 

inne województwo 42 7 57 000,00 zł 

brzeski 22 9 51 900,00 zł 

wadowicki 19 7 40 500,00 zł 

limanowski 33 7 39 600,00 zł 

miechowski 17 6 37 500,00 zł 

oświęcimski 13 6 36 525,00 zł 

bocheński 14 6 36 450,00 zł 

nowotarski 43 5 35 000,00 zł 

chrzanowski 20 5 32 800,00 zł 

suski 9 2 12 000,00 zł 

SUMA 1392 417 2 669 805,20 zł 

 
 

Wykres 5. Forma prawna Oferentów, którzy otrzymali dofinansowanie w trybie pozakonkursowym art. 19a (małe granty)  

 

 
 

Spośród wszystkich organizacji najwięcej, bo aż 253 stanowiły stowarzyszenia. Dużą grupą oferentów 

były również Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne. W ramach innych form znalazło 

się 8 klubów sportowych, 1 izba gospodarcza, 3 kółka rolnicze oraz 1 rolnicze zrzeszenie. 

 

4.2. INICJATYWA LOKALNA  

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy 

lokalnej określa Uchwała Nr XXVII/440/12 SWM z dnia 24 września 2012 r. 

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za 

pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć 

wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której 

mają miejsce zamieszkania lub siedzibę. 

W 2019 r. w ramach inicjatywy lokalnej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

nie wpłynął żaden wniosek. 
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3. ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW INNYCH USTAW  

 

Województwo Małopolskie w 2019 roku przekazało środki finansowe organizacjom pozarządowym nie 

tylko w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ale również w ramach 

innych ustaw.  

W trybie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

przekazano środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  

w szczególności na dofinansowanie robót budowlanych oraz dofinansowanie kosztów tworzenia  

i działania zakładów aktywności zawodowej. 

Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014 – 2020 obejmowała dofinansowanie projektów z puli środków 

unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020 oraz projekty objęte 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, które były finansowane na podstawie ustawy 

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2014–2020.  

Inną forma współpracy było zlecanie zamówień publicznych w ramach ustawy prawo zamówień 

publicznych (tj.: w ramach promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego, promocji osiągnięć 

sportowych czy zakupu usług promocyjnych). 

Z kolei na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – program „Ochrona 

zabytków Małopolski” – udzielono dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane zabytków, położonych na obszarze Województwa Małopolskiego.  

W ramach ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach 

narciarskich udzielono dofinansowania na utrzymanie gotowości ratowniczej poprzez wyposażenie 

ratowników górskich w sprzęt i ekwipunek.  

W ramach ustawy o zdrowiu publicznym zlecono zadania w ramach konkursu "Profilaktyka  

przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w 2019 roku". 

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie województwa Województwo Małopolskie opłaca składki 

członkowskie, w ramach przynależności do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, 

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Stowarzyszenia Instytut Rozwoju Obszarów 

Wiejskich.  

 

[Szczegółowe zestawienie znajduje się w załączniku nr 3].
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II. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA   
 

1. WYMIANA INFORMACJI  

• Udostępnianie informacji na portalach 

Na stronach internetowych Województwa (www.malopolska.pl/ngo, Biuletyn Informacji 

Publicznej) oraz na profilu Pozarządowa Małopolska na portalu społecznościowym Facebook, na 

bieżąco publikowano informacje poświęcone współpracy Samorządu Województwa 

Małopolskiego z sektorem pozarządowym, promowano ciekawe przedsięwzięcia organizacji 

pozarządowych, jak również zamieszczano aktualności dotyczące: szkoleń, konkursów  

i konferencji, a także akty prawne dotyczące III sektora, wydawnictwa, poradniki i informatory 

adresowane do przedstawicieli NGO.  

• Newsletter MINGO  

Zarejestrowane organizacje pozarządowe otrzymywały informacje o bieżących działaniach 

Samorządu Województwa Małopolskiego. 

• Informowanie organizacji pozarządowych o źródłach pozyskiwania pozabudżetowych środków 

finansowych. 

• Spotkania informacyjno-szkoleniowe 

W 2019 r. odbyło się blisko 100 spotkań/warsztatów/szkoleń w Województwie Małopolskim, 

w których uczestniczyło ponad 1 500 organizacji. Spotkania poświęcone były finansowaniu 

organizacji pozarządowych, funduszom europejskim, otwartym konkursom ofert, małym grantom, 

rozliczaniu zadań publicznych za rezultaty, dostosowaniu stron internetowych dla użytkowników 

niepełnosprawnych (WCAG). Szkolenia i spotkania poświęcone były również  kwestiom związanym 

ze wzmacnianiem potencjału działalności przedsiębiorstw społecznych i budowaniu innowacji 

społecznych oraz wsparciem osób w procesie kształtowania ścieżki edukacyjno-zawodowej, 

zmiany kwalifikacji, powrotu na rynek pracy czy diagnozy kompetencji i predyspozycji. 

• Wizytacje i kontrole realizacji zadań publicznych WM zleconych organizacjom pozarządowym  

Ważnym elementem w zakresie wymiany informacji na temat bieżącej współpracy są wizytacje 

i kontrole projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe przez pracowników urzędu.  

W 2019 r. urząd przeprowadził ok. 72 wizytacji zadań publicznych oraz 59 kontroli umów 

dotacyjnych w 34 organizacjach pozarządowych.  

 
2. KONSULTACJE SPOŁECZNE  

W 2019 r. przeprowadzono konsultacje ponad 40 projektów uchwał Sejmiku Województwa 

Małopolskiego oraz innych dokumentów. Konsultowano m.in.: Program współpracy Województwa 

Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2020 oraz jedną zmianę Programu współpracy na rok 2019. 

Szczegółowy wykaz projektów aktów będących przedmiotem konsultacji społecznych znajduje się na 

stronie BIP w zakładce Konsultacje społeczne.  

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019 

W dniach od 7 sierpnia do 14 września 2018 r. przeprowadzono konsultacje projektu „Programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
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publicznego na rok 2019” z Małopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami 

pozarządowymi. W ramach konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag. Program współpracy  

z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 został przyjęty Uchwałą LIV/824/18 SWM z dnia 15 

października 2018 r. 

 

3. PROMOCJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  
 

MAŁOPOLSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych – to niesformalizowana platforma współpracy 

i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi – powstało w 2003 

roku. Forum od ponad 15 lat jest stałym punktem współpracy samorządu województwa małopolskiego 

z organizacjami pozarządowymi, który na trwałe wpisał się w coroczny kalendarz współpracy.  

11 grudnia 2019 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego odbyło się XXII Małopolskie Forum Organizacji 

Pozarządowych połączone z X Małopolskim Forum Pełnomocników ds. Współpracy z NGO.  

W wydarzeniu wzięło udział ok. 500 przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów. Tematem 

przewodnim Forum były kierunki zmian III sektora, programy obywatelskie oraz nowy system 

rozliczania za rezultaty w zadaniach publicznych. Konferencję otworzyło wystąpienie Pana Radosława 

Podogrodzkiego – zastępcy dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów. Eksperci zmierzyli się z pytaniami: na co zwrócić uwagę w ubieganiu się  

o dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Jak rozgryźć nowe zasady rozliczania zadań publicznych, 

w których główny nacisk zostaje położony na osiągnięte rezultaty oraz jak będą zmieniać się zasady 

zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Podczas Forum odbyła się uroczysta Gala 

wręczenia Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących 

działalność pożytku publicznego „Kryształy Soli” oraz Nagrody Samorządu Województwa 

Małopolskiego dla osób działających na rzecz dobra innych „Amicus Hominum”. 

 

NAGRODA DLA NAJLEPSZYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KRYSZTAŁY SOLI 

W 2019 r. odbyła się kolejna – XV edycja – Nagrody „Kryształy Soli”, której głównym celem jest 

wzmacnianie wizerunku organizacji pozarządowych, promocja działań najlepszych organizacji 

i popularyzacja dobrych praktyk. Statuetka „Kryształy Soli” jest wyrazem uznania samorządowych 

władz Województwa dla tych wszystkich, którzy poświęcają swój czas dla budowania wspólnego dobra. 

Spośród 45 zgłoszeń Kapituła Nagrody wyłoniła 5 laureatów i 5 wyróżnionych oraz Laureata Nagrody 

Grand Prix. Fundatorem nagrody Grand Prix była Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Tytuł 

Laureata Nagrody Grand Prix zdobyło Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych 

Ruchowo i Umysłowo „NADZIEJA”, Nowy Sącz. 

Tabela 7. Nagrodzeni w konkursie Kryształy Soli, edycja XV, 2019 rok 

KRYSZTAŁY SOLI – EDYCJA XV, 2019 

Laureat Grand Prix  
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych 
Ruchowo i Umysłowo „NADZIEJA”, Nowy Sącz 

Kategoria Polityka Społeczna, Zdrowie, 
Działalność Na Rzecz 
Niepełnosprawnych 
 

Laureat: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci 
Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „NADZIEJA”, Nowy Sącz 
Wyróżniony: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
NADZIEJA, Stróża, gmina Pcim 



52 

Kategoria Kultura, Dziedzictwo 
Narodowe, Tożsamość regionalna     

Laureat: Fundacja Promocji Kultury i Sztuki ARS PRO ARTE, Kraków 
Wyróżniony: Towarzystwo Przyjaciół Dziecięcego Zespołu "Mali 
Śwarni", Nowy Targ 

Kategoria Edukacja, Nauka, 
Społeczeństwo Obywatelskie  

Laureat:  Fundacja Inteligentna Małopolska, Kraków  
Wyróżniony:  Fundacja Burza Mózgów, Kraków 

Kategoria Sport, Turystyka, 
Środowisko, Ekologia   

Laureat: Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie ACADEMICA, Kraków 
Wyróżniony: Fundacja Będzie Dobrze, Stary Sącz  

Kategoria Najlepszy Projekt Społeczny  
 

Laureat: Fundacja AD Vocem, Kraków 

Wyróżniony: Fundacja Siódmy Zmysł, Krzeszowice 

 

NAGRODA DLA OSÓB DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ DOBRA INNYCH AMICUS HOMINUM 

Nagroda „Amicus Hominum” ustanowiona została w 2006 r. przez Samorząd Województwa 

Małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją 

bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Nagroda jest również rozwinięciem 

i kontynuacją polityki Samorządu Województwa związaną z promocją wolontariatu. W 2019 r. 

przeprowadzono XIV edycję nagrody, do której zgłoszonych zostało 61 kandydatów w pięciu 

kategoriach, z których Kapituła Nagrody wyłoniła 5 laureatów, 5 wyróżnionych oraz Laureata Nagrody 

Grand Prix. 

Tabela 8. Nagrodzeni w konkursie Amicus Hominum, edycja XIV, 2019 rok. 

AMICUS HOMINUM – EDYCJA XIV , 2019 

Laureat Grand Prix Maria Jasek 

Kategoria Polityka Społeczna i Prorodzinna, 

Pomoc Niepełnosprawnym 

Laureat: Siostra Zofia Mirella Miksztal 

Wyróżnienie: Paweł Wójtowicz 

Kategoria Promocja i Ochrona Zdrowia 

   

Laureat: Stanisław Śliwiński 

Wyróżnienie: Urszula Smok-Hrehoruk 

Kategoria Sport i Edukacja 

  

Laureat: Tadeusz Łabędź 

Wyróżnienie: Jerzy Krygier 

Kategoria Działalność Filantropijna 

  

Laureat:  Maria Jasek 

Wyróżnienie: Stanisław Petlic 

Kategoria Inicjatywa Młodych Laureat: Beata Mirochna 

Wyróżnienie: Akademickie Koło i Klub HDK PCK 

 

KAMPANIA 1 % – POŚWIĘCONA POPULARYZACJI MECHANIZMU ODPISU 1% PODATKU NA RZECZ 
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO „ZOSTAW 1 % W MAŁOPOLSCE” 

Od 2007 r. Województwo prowadzi kampanię zachęcającą Małopolan do odpisu 1% podatku na rzecz 

organizacji pożytku publicznego działających na terenie Małopolski. W 2019 r. Województwo 

Małopolskie po raz kolejny zaangażowało się w działania mające na celu popularyzację idei odpisu 1% 

podatku na rzecz małopolskich organizacji pożytku publicznego. Wzorem lat ubiegłych prowadzona 

była zakładka na stronie www.malopolska.pl, na której umieszczane były informacje dotyczące zasad 

wypełniania rocznych zeznań podatkowych oraz bieżące aktualności dotyczące mechanizmu odpisu 1% 

podatku w regionie (informacje o darmowych poradach prawnych, spotkaniach informacyjnych itp.). 

W celu zachęcenia mieszkańców województwa do przekazywania odpisu 1% podatku na rzecz 
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małopolskich OPP, przeprowadzono kampanię informacyjną we współpracy z Kolejami Małopolskimi  

i Małopolską Kartą Aglomeracyjną. Informacje były również publikowane na koncie „Pozarządowa 

Małopolska” na portalu Facebook, jak i rozsyłane do małopolskich dziennikarzy.  

Ponadto przez cały okres rozliczeniowy pracownicy UMWM mieli dołączony do stopki mailowej baner 

zachęcający do przekazywania 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego działających w regionie.  

W tym czasie wykorzystywana była również pieczęć umieszczana na korespondencji wychodzącej  

z UMWM, przypominająca o tym, jak łatwo wesprzeć organizacje, przekazując im 1% swojego podatku. 

 

4. INNE PROGRAMY I PROJEKTY   
 

PROGRAMY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

W ramach działalności informacyjno-promocyjnej z zakresu funduszy europejskich w 2019 roku odbyło 

się:  

• 29 szkoleń dla Wnioskodawców, planujących złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach 

ogłaszanych naborów RPO WM 2014-2020, przeprowadzone łącznie we wszystkich Punktach 

Informacyjnych w Małopolsce; 

• 28 szkoleń z zakresu wsparcia dla Beneficjentów RPO WM 2014-2020, z tematyki tj. np.: 

"Centralny System Teleinformatyczny SL2014", "Stosowanie przepisów wynikających z PZP 

w projektach unijnych", „Sporządzanie analizy finansowej i ekonomicznej projektów 

dofinansowanych ze środków UE” oraz szkolenia z zakresu podatku VAT; 

• 1 spotkanie informacyjne z zakresu wsparcia dla Beneficjentów RPO WM 2014-2020; 

• 40 spotkań informacyjnych o potencjalnej możliwości wsparcia w ramach Funduszy 

Europejskich na lata 2014-2020, przeprowadzone łącznie we wszystkich Punktach 

Informacyjnych w Małopolsce; 

• 26 wydarzeń z udziałem prelegentów w zakresie udzielania informacji nt. Funduszy 

Europejskich; 

• 15 wydarzeniach i 17 imprez plenerowych w formie stoiska na targach, konferencjach  

w zakresie udzielania informacji nt. Funduszy Europejskich; 

• 10 webinariów nt. możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz zasad dot. promocji  

i kontroli projektów. 

W 2019 roku działało również 155 Mobilnych Punktów Informacyjnych w całej Małopolsce.  

Z bezpłatnych usług szkoleniowo-konsultacyjnych, Mobilnych Punktów Informacyjnych, lekcji 

europejskich, jak i zapytań mailowych, telefonicznych, skorzystało 1 600 osób. 

 

KONKURS „PROFILAKTYKA I PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM, W TYM UZALEŻNIENIOM 

BEHAWIORALNYM W 2019 ROKU".  

Celem konkursu – realizowanego na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym – była realizacja 18 zadań 

publicznych z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej w obszarze uzależnień od 

substancji psychoaktywnych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. W ramach konkursu 

przeprowadzono programy profilaktyki uniwersalnej i selektywnej skierowane do dzieci, młodzieży 

oraz rodziców i opiekunów (w tym programy z bazy programów rekomendowanych), zrealizowano 

działania edukacyjne, psycho-korekcyjne i diagnostyczno-lecznicze na rzecz dzieci i młodzieży z FAS 



54 

oraz ich rodzin, zorganizowano obozy rehabilitacyjne dla osób doświadczających nawrotu choroby,  

a także  przeprowadzono warsztaty psychoedukacyjne i działania korekcyjno-pomocowe dla osób 

osadzonych w zakładach karnych. Ponadto wspierano rozwój punktów konsultacyjno-diagnostycznych 

prowadzących bezpłatnie działania profilaktyczne, a także programy pomocy terapeutycznej oraz 

redukcji szkód dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym zakażonych wirusem HIV, 

HBV i/lub HCV. Prowadzono edukację publiczną i kampanie społeczne dotyczące problematyki 

szkodliwego spożywania alkoholu oraz prowadzenia pojazdów pod wpływem substancji 

psychoaktywnych. Opracowano i udostępniono materiały edukacyjne z zakresu promocji zdrowia  

i profilaktyki narkomanii. 
 

[Szczegółowe zestawienie znajduje się w załączniku nr 3] 

 

PROGRAM „OCHRONA ZABYTKÓW MAŁOPOLSKI” 

Celem programu było zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu poprzez wspieranie prac 

konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych podejmowanych przy obiektach 

wpisanych do rejestru 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. 
 

[Szczegółowe zestawienie znajduje się w załączniku nr 3] 

 

PROMOCJA OSIĄGNIĘC SPORTOWYCH  

Przedsięwzięcie miało na celu promocję sportu w Małopolsce podczas imprez najwyższej rangi  

lub istotnych dla regionu. W ramach realizacji tego programu Województwo promowało sport  

w Małopolsce podczas m.in. Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem, Festiwalu 

biegowego w Krynicy-Zdroju, Małopolskiego Wyścigu Górskiego, rajdów samochodowych FiA 

European Hill Climb Championship w Limanowej, Mistrzostw Świata Juniorów i U23 w slalomie 

kajakowym Kraków 2019 czy Wyścigu by Tomasz Marzyński. 
 

[Szczegółowe zestawienie znajduje się w załączniku nr 3] 

 

PROMOCJA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO   

Promocja Województwa polegała na zakupie pakietu usług promocyjnych w ramach organizacji:  

• konferencji Aspire – Boomtown. Konferencja Aspire to coroczne wydarzenie, którego celem 

jest integracja przedstawicieli firm z sektora IT i zaawansowanych usług biznesowych. 

To przestrzeń na wymianę myśli, dzielenia się ideami, dyskusję nad wpływem globalnych 

trendów na lokalne rynki i o zmianach, które z lokalnych przeradzają się w globalne kierunki 

rozwoju; 

• kongresu Open Eyes Econommy Summit, podczas którego wybitni specjaliści w różnych 

dziedzin, debatowali na tematy nurtujące współczesne społeczeństwa, takie jak zmiany 

klimatyczne, overtourism, technologia, odpowiedzialność w branży tekstylnej, rynek pracy 

czy wartości społeczne; 

• Sympozjum Gospodarki i Administracji Publicznej. Sympozjum naukowe to cyklicznie, 

odbywające się dwa razy w roku spotkania w formie wykładów i dyskusji panelowych, 
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dotyczące praktycznych aspektów funkcjonowania współczesnej gospodarki i administracji 

publicznej;  

•  Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy poświęconemu delegowaniu pracowników 

w ramach świadczenia usług. Kongres to cykliczne wydarzenie, którego ideą jest kreowanie 

przyjaznej przestrzeni do spotkań ludzi ze środowiska biznesu, nauki, administracji publicznej 

i polityki, która umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy; 

• kongresu Impact, który podejmuje tematy kluczowych wyzwań i szans związanych z rozwojem 

przedsiębiorczości, innowacji i cyfryzacji, będących fundamentem nowoczesnej gospodarki. 

Impact łączy młode, ambitne osoby, doświadczony biznes, naukę oraz administrację.  

Promocja gospodarcza Województwa w ramach organizowanych wydarzeń miała na celu tworzenie 

nowych sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, środowiskiem naukowym, a administracją 

publiczną. W ramach podjętych działań organizowane było stoisko wystawiennicze Województwa, 

gdzie dystrybułowane były materiały promocyjne regionu oraz dostępne były informacje dla 

uczestników o: 

• możliwościach wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw przez administrację regionalną; 

• możliwościach wsparcia  przedsiębiorstw z budżetu RPO WM 2014-2020; 

• możliwościach podjęcia współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, które funkcjonują  

w Województwie Małopolskim.  

[Szczegółowe zestawienie znajduje się w załączniku nr 3] 

 

PROJEKTY PARTNERSKIE – zakup usług promocyjnych 

Celem programu 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 ramach projektu „Małopolska. Wszystko gra!” Województwo Małopolskie zakupiło 

usługi promocyjne w ramach przedsięwzięć: 47. Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej; Cavaliada 

Kraków, 33. Tarnowska Nagroda Filmowa; I. Royal Opera Festival; 29. Festiwal Kultury Żydowskiej; 

Summer Music Festival Wieliczka 2019; XII. Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe i Festiwal Terra Artis 

w Lanckoronie; 53. Sabałowe Bajania, 51. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich  

w Zakopanem; 53. Festiwal im. Jana Kiepury; XI. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej 

„Muzyka na Szczytach”; 12th Jazz Contest Tarnów 2019. 

[Szczegółowe zestawienie znajduje się w załączniku nr 3] 

 

MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ  

Projekt realizowany jest od 2018 roku przez Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas 

Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej 

Beskidzkiej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020.  

W ramach realizacji projektu w 2019 roku w ramach prowadzonej rekrutacji do projektu wpłynęło  

3 421 pozytywnie zweryfikowanych formularzy zgłoszeniowych (od początku realizacji projektu 

narastająco: 6 421 formularzy), przeprowadzono 2 465 ocen materialno-życiowych kwalifikujących do 

udziału w projekcie (od początku realizacji projektu łącznie: 4 115 ocen), udzielono wsparcia w zakresie 

usług teleopiekuńczych 2 185 osobom (od początku realizacji projektu łącznie: 3 585 os.) oraz wsparcia 
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w zakresie usług opiekuńczych i sąsiedzkich usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania 

555 osobom (od początku realizacji projektu łącznie: 632 os.). Usługi opiekuńcze na rzecz osób 

niesamodzielnych w projekcie wykonywało 55 opiekunów oraz 417 sąsiadów (w tym: 450 osób zostało 

przeszkolonych i uzyskało kwalifikacje do świadczenia usług opiekuńczych/sąsiedzkich).  

[Szczegółowe zestawienie znajduje się w załączniku nr 3] 

 

PROJEKT ZINTEGROWANY LIFE W ZAKRESIE WRADRAŻANIA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – MAŁOPOLSKA W ZDROWEJ ATMOSFERZE, LIFE IP 

MALOPOLSKA 

Projekt, współfinansowany ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii 

Europejskiej, realizowany jest przez Województwo Małopolskie przy współpracy Stowarzyszenia 

Krakowski Alarm Smogowy (KAS). Celem projektu LIFE IP jest sprawne wdrożenie i pełna realizacja 

Programu  ochrony powietrza dla Województwa  Małopolskiego, którego aktualizacja przyjęta została 

przez Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 23 stycznia 2017 r.  

W ramach działań funkcjonuje Centrum Kompetencji, podnoszona jest świadomość społeczna 

mieszkańców Małopolski w zakresie jakości powietrza, wspierane jest Miasto Kraków przy wdrażaniu 

zakazu stosowania paliw stałych, modelowanie jakości powietrza w celu wsparcia polityki regionalnej 

i lokalnej, dzielenie się wiedzą również w środowisku międzynarodowym oraz działania 

monitoringowe. 

Efektem realizacji Projektu jest:  

• zwiększenie tempa reedukacji emisji zanieczyszczeń pochodzących z ogrzewania,  

• zatrudnienie specjalistów ds. ochrony powietrza na poziomie gminnym,   

• opracowanie gminnych zintegrowanych strategii ochrony powietrza,  

• stworzenie bazy wiedzy w zakresie ochrony powietrza,  

• zaangażowanie gmin w przygotowanie i konsultowanie uaktualnionej wersji MPOP,  

• wzmocnienie współpracy pomiędzy podmiotami odpowiadającymi za ochronę powietrza,  

• zwiększenie świadomości mieszkańców Małopolski w zakresie zanieczyszczenia powietrza,  

• zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat instrumentów pomocowych,  

• pobudzenie działań lokalnych NGO w zakresie ochrony powietrza,  

• zwiększenie liczby wymian pieców na paliwa stałe w Krakowie,  

• zastosowane wysokorozdzielczego monitorowania jakości powietrza w Krakowie. 

[Projekt partnerski] 

 

„FIO-MAŁOPOLSKA LOKALNIE – POŁUDNIE”, EDYCJA 2018-2019”  

Projekt realizowany był na terenie Województwa Małopolskiego przez 4 organizacje pozarządowe. 

Obejmował swym zasięgiem: Miasto: Tarnów i Nowy Sącz oraz powiaty: myślenicki, limanowski, 

gorlicki, bocheński, wadowicki, suski, nowotarski, tatrzański, tarnowski, brzeski, nowosądecki. Jego 

celem było stworzenie partnerstw na rzecz zwiększenia zaangażowania obywateli i obywatelek oraz 

organizacji pozarządowych działających na terenie południowej części Województwa Małopolskiego  

w podejmowanie inicjatyw oddolnych realizowanych przez grupy nieformalne, grupy samopomocowe 

i młode organizacje pozarządowe. Wsparcie było świadczone w postaci organizacji 2 konkursów 

grantowych na realizację zadań mieszczących się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz dotacji na rozwój (mak. do: 5 000,00 zł) dla 
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młodych organizacji pozarządowych oraz realizację inicjatyw społecznych przez grupy nieformalne  

i grupy samopomocowe. W ramach projektu organizowane były akcje promocyjno-informacyjne,  

a także działania animacyjne z grupami nieformalnymi, samopomocowymi i/lub przedstawicielami 

młodych organizacji pozarządowych. Adresatami zadania publicznego było ok. 48 młodych organizacji 

pozarządowych oraz ok. 100 grup nieformalnych. W 2019 roku w ramach projektu zrealizowano  

1 konkurs, przyznano 72 mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup 

nieformalnych i samopomocowych.  

[Projekt partnerski] 

 

„FIO-MAŁOPOLSKA LOKALNIE – PÓŁNOC”, EDYCJA 2018-2019” 

Projekt realizowany był na terenie Województwa Małopolskiego przez 2 organizacje pozarządowe: 

Obejmował swym zasięgiem: Miasto Kraków, powiat wielicki, powiat krakowski, olkuski, oświęcimski, 

miechowski, proszowicki, dąbrowski, chrzanowski. Jego celem było zwiększenie zaangażowania 

obywateli i obywatelek oraz organizacji pozarządowych w podejmowanie inicjatyw oddolnych na rzecz 

rozwoju i wzmacniania wspólnot lokalnych poprzez testowanie nowych rozwiązań w zakresie wsparcia 

min. 142 oddolnych inicjatyw realizowanych przez grupy nieformalne, grupy samopomocowe i młode 

organizacje pozarządowe. Wsparcie było świadczone w postaci organizacji 2 konkursów grantowych 

na realizację zadań mieszczących się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz dotacji na rozwój (mak. do: 5 000,00 zł) dla 

młodych organizacji pozarządowych oraz realizację inicjatyw społecznych przez grupy nieformalne  

i grupy samopomocowe. W ramach projektu organizowane były akcje promocyjno-informacyjne,  

a także działania animacyjne z grupami nieformalnymi, samopomocowymi i/lub przedstawicielami 

młodych organizacji pozarządowych. Adresatami zadania publicznego było ok. 40 młodych organizacji 

pozarządowych oraz ok. 102 grupy nieformalne z terenu północno-zachodniej części Województwa 

Małopolskiego. Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli również uczestnicy 16 spotkań sieciujących 

oraz 2 gali FIO Małopolska Lokalnie. W 2019 roku udzielono 71 mikrodotacji dla 52 grup nieformalnych, 

NGO na projekty społeczne oraz dla 19 młodych organizacji pozarządowych na rozwój.  

[Projekt partnerski] 

 

MAŁOPOLSKIE DNI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

W ramach projektu Małopolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami w 2019 roku, Województwo 

współfinansowało i współuczestniczyło w organizacji 5 przedsięwzięć integracyjnych w 4 subregionach 

Małopolski (Małopolska Zachodnia, Krakowski Obszar Metropolitarny, Subregion Tarnowski, 

Subregion Podhalański). Również w Krakowie odbył się już po raz XX Tydzień Osób  

z Niepełnosprawnościami „Kocham Kraków z Wzajemnością” w ramach MDOM:  

• Subregion Tarnowski - „Małopolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami” w Subregionie 

Tarnowskim (Gmina Tarnów, Powiat Dąbrowski).  

• Subregion Podhalański – (Powiat Nowotarski, partnerzy: Powiat Tatrzański, Powiat Suski) 

„Małopolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami na Podhalu”  

• Krakowski Obszar Metropolitarny (Powiat Krakowski) - „Można RAZEM – odkrywanie 

Małopolski podczas Małopolskich Dni osób z Niepełnosprawnościami” 

• Małopolska Zachodnia Powiat Olkuski – (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu 

partnerzy: Gmina Wolbrom) – „Małopolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami –Żyjemy Pod 

Tym Samym Niebem”. 
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Mieszkańcy mogli uczestniczyć m.in. w inauguracji obchodów, w biesiadach, integracyjnych zabawach 

muzycznych i tanecznych, zawodach sportowych, wydarzeniach kulturalnych, marszach z udziałem 

osób z niepełnosprawnościami, warsztatach oraz szkoleniach dla osób z niepełnosprawnościami.  

Samorząd Województwa Małopolskiego nieprzerwanie od roku 2005 współtworzy Tydzień Osób 

Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością” z Gminą Miejską Kraków. Rokrocznie w tych 

wydarzeniach uczestniczy około 3 000 osób z całej Małopolski. Dzień inauguracji, zwany również 

Świętem Warsztatów Terapii Zajęciowej obfitował w wiele różnorodnych atrakcji. Uczestnicy  

z małopolskich WTZ prezentowali na scenie swoje umiejętności wokalne i aktorskie. Ponadto na płycie 

Krakowskiego Rynku zorganizowano stoiska z rękodziełem artystycznym wykonanym przez 

uczestników WTZ. Można było również zobaczyć Turniej Piłki Nożnej Niewidomych „Blind Football”, 

Goalball – piłka toczona niewidomych, laserowe strzelectwo dźwiękowe oraz boisko do koszykówki. 

Podczas pikniku można było skorzystać z takich atrakcji jak: plener pod niebem Krakowa, Baza Górska 

– Stowarzyszenie „Nie Widzę Przeszkód”, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty „Savoir vivre w otoczeniu 

ludzi z niepełnosprawnością, warsztaty bębniarskie. Dla dzieci strefa Historyland, kącik zabaw dla 

„maluchów” z dużymi klockami LEGO, animacje, rysowanie budowli na podstawie makiet związanych 

z historycznymi miejscami Polski. W trakcie Tygodnia odbyły się również warsztaty edukacyjne, została 

przygotowana dla osób z niepełnosprawnościami bogata oferta kulturalna – zwiedzanie krakowskich 

muzeów, sztuki teatralne, wycieczki krajoznawcze. 

[Projekt partnerski] 

 

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA – NOWY MODEL NAUCZANIA  

Projekt realizowany w ramach RPO WM. W 2019 roku zrealizowano we współpracy z uczelniami zajęcia 

on-line. W ramach projektu działały również koła naukowe dla uczniów z 82 szkół w 17 obszarach 

tematycznych: biologia /UJ/, matematyka /UJ/, geografia /UJ/, w obszarze rozwoju umiejętności pracy 

zespołowej w kontekście środowiska pracy /UJ/, prawne aspekty rozwiązywania problemów /UJ, 

chemia /PK/, fizyka /AGH/, informatyka /AGH/, przedsiębiorczość /UEK/, matematyka z elementami 

rachunkowości /UEK/, język angielski /UP/, język niemiecki /UP/, język francuski /UP/, język angielski 

/PWZS w Tarnowie/, chemia /PWZS w Tarnowie/, informatyka /WSTiE w Suchej Beskidzkiej/oraz  

w obszarze kompetencji uczenia się /Fundacja Centrum Kopernika/ na podstawie opracowanych 

scenariuszy. Zorganizowano naukowe warsztaty letnie dla 698 uczniów z 56 szkół; zorganizowano 

naukowe warsztaty weekendowe dla 2 443 uczniów z 82 szkół; zrealizowano szkolenia i webinaria  

z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych w dydaktyce dla 

460 nauczycieli przedmiotów ogólnych; szkolenia realizowane były za pośrednictwem dostarczonej  

e-usługi, jak również w drodze tradycyjnych zajęć równolegle przez 3 podmioty z sektora finansów 

publicznych i spoza sektora wyłonione w drodze konkursu: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet 

Pedagogiczny oraz Stowarzyszenie Miasta w Internecie. 

 

[Projekt partnerski] 6  

 

 

 

                                                           
6 W 2018 roku w ramach projektu partnerskiego zostały podpisane 2 umowy z organizacjami pozarządowymi na kwotę 563 499,88 zł.  

W roku 2019 były kontynuowane działania w ramach projektu.  
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PARTNERSTWO NA TRANSGRANICZNYM RYNKU PRACY POLSKI I SŁOWACJI POPRAD-DUNAJEC  

W ramach Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD-DUNAJEC 

współpracują instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe, oraz szkoły i uczelnie z podregionu 

nowosądeckiego i Kraju Preszowskiego. W 2019 r. promowano współpracę NGO na spotkaniu 

Partnerstwa w tym projekty realizowane na rzecz integracji społeczno-zawodowej osób 

niepełnosprawnych oraz określono nowie kierunki działania.  

[Współpraca partnerska]  

 

 

WSPÓŁRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W OBSZARZE PORADNICTWA ZAWODOWEGO  

I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO  

W ramach działalności Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Krakowie zrealizowano następujące działania:  

• wymiana informacji nt. świadczonych usług i planowanych przedsięwzięć z zakresu informacji  

i poradnictwa zawodowego, promocji idei kształcenia ustawicznego oraz upowszechniano 

informacje o usługach informacji i poradnictwa zawodowego na odległość świadczonego przez 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie; 

• współpraca z Stowarzyszeniem Kulturalno - Oświatowym Wsi Dominikowice, w ramach której 

przeprowadzono cykl spotkań informacyjnych dotyczących wsparcia osób w procesie 

kształtowania ścieżki edukacyjno-zawodowej, zmiany kwalifikacji oraz wejścia i/lub powrotu na 

rynek pracy, diagnozy kompetencji i predyspozycji. W 2019 roku ze wsparcia skorzystało 153 

osoby; 

• organizacja i prowadzenie grupowych warsztatów dla podopiecznych NGO m.in.: osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym przygotowujących do 

samodzielnych działań zmierzających do zdobycia zatrudnienia oraz nabycia wiedzy 

i umiejętności niezbędnej w planowaniu kariery zawodowej i w funkcjonowaniu na rynku pracy.  

[Współpraca partnerska] 

 
MAŁOPOLSKI OŚRODEK KOORDYNACJI EKONOMII SPOŁECZNEJ  

Zgodnie z zapisami Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim 

na lata 2014-2020 (RPRES) w roku 2016 rozpoczęła się realizacja projektów Ośrodków Wsparcia 

Ekonomii Społecznej. W roku 2019 kontynuowana była realizacja projektu w Krakowie pn. Małopolski 

Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej oraz rozpoczęto realizację projektu Małopolski Ośrodek 

Koordynacji Ekonomii Społecznej - etap II.  

• zorganizowano akcję edukacyjną Chłopska Szkoła Biznesu dla 752 uczniów szkół średnich,  

w akcji wzięło udział 28 małopolskich szkół. Zorganizowano X. jubileuszową edycję 

Małopolskiego Tygodnia Ekonomii Społecznej na 9 małopolskich uczelniach.  

W 29 wydarzeniach wzięło udział 834 uczestników; 

• zorganizowano 7 spotkań sieciujących dla podmiotów ekonomii społecznej (w tym 3 wizyty 

studyjne). Zorganizowano konferencję o współpracy służb zatrudnienia z podmiotami 

reintegracyjnymi oraz przedsiębiorstwami klasycznymi;  
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• zorganizowano Targi Ekonomii Społecznej na krakowskim Rynku Głównym (8 stoisk 

wystawowych) w porozumieniu z Fundacją Anny Dymnej Mimo Wszystko. Trzem 

przedsiębiorstwom społecznym dofinansowano koszty udziału w innych targach branżowych; 

• zrealizowano 9. edycję konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej.  

W 5 kategoriach wpłynęło 66 aplikacji. Zorganizowano uroczystą galę finałową w Kopalni Soli 

Bochnia - tytuł lidera otrzymała Spółdzielnia Socjalna Apacze;  

• rozpropagowywano informację na temat prowadzonej certyfikacji znakiem „Zakup 

Prospołeczny”. Promowano portal usług podmiotów ekonomii społecznej - 

sklep.es.malopolska.pl; 

• zorganizowano wizytę studyjną do Belgii dla 16 osób z małopolskiego środowiska ekonomii 

społecznej, której celem było poznanie belgijskich rozwiązań w obszarze wspierania 

podmiotów zatrudniających osoby niepełnosprawne. 

W ramach koordynacji systemu wsparcia ekonomii społecznej konsultowano z OWES i Instytucją 

Wdrażającą wyniki ewaluacji systemu wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce w kontekście 

nowego konkursu w ramach RPO WM, regulaminu konkursu, wspólnego regulaminu przyznawania 

wsparcia finansowego, zabezpieczeń projektów OWES. Zorganizowano 2 posiedzenia plenarne 

Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W ramach działalności Komitetu 

zorganizowano spotkanie konsultacyjne dla JST dot. projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych 

przez centrum usług społecznych. Zrealizowano kolejne badanie kondycji sektora ekonomii społecznej. 

W ramach projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych: 

• przeprowadzono dwa posiedzenia Rady Innowacji Społecznych w celu wyłonienia najlepszych 

innowacji społecznych do etapu upowszechniania. Członkowie Rady skierowali 5 innowacji do 

opracowania ich wersji ostatecznych i upowszechnienia; 

• prowadzono punkt informacyjny dla  Innowatorów Społecznych – konsultacje osobiste, 

mailowe i telefoniczne; 

• przeprowadzono 7 spotkań grupy tematycznej ds. innowacji społecznych w ramach 

Regionalnej Platformy Współpracy, na których skonsultowano wyniki testowania innowacji 

społecznych oraz wersje ostateczne innowacji społecznych wybranych do upowszechniania; 

• przeprowadzono 68 spotkań ewaluacyjnych z grantobiorcami i grupami testującymi; 

• przeprowadzono Akademię Innowatorów Społecznych – działanie edukacyjne dla 

grantobiorców, wzmacniające kompetencje innowatorów społecznych oraz przygotowujące 

ich do upowszechnienia Innowacji (opracowanie strategii upowszechniania, budowanie mapy 

interesariuszy, potencjalnych użytkowników, poszukiwanie finansowania dla rozwoju 

innowacji.); 

• prowadzono działania sieciujące innowatorów społecznych, poszukując użytkowników 

innowacji społecznych. 

[Współpraca partnerska] 

 

PROJEKT „INKUBATOR DOSTĘPNOŚCI”  

Projekt jest realizowany od października 2019 r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w Krakowie w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest dotarcie 

do oddolnych i innowacyjnych rozwiązań, które zniwelują bariery w dostępie do usług, produktów  

i przestrzeni publicznej dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. Do zakresu obowiązków 

inkubatora należało poszukiwanie najciekawszych inicjatyw, udzielenie niezbędnego wsparcia 
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finansowego i merytorycznego, przetestowanie wybranych rozwiązań oraz wdrożenie do praktyki tych 

przedsięwzięć, które w trakcie testowania sprawdzają się najlepiej. Inkubowane rozwiązania mają 

pozwolić na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych  

w Polsce, związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób  

z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji. 

W ramach projektu Inkubator Dostępności:    

• zrealizowano maraton projektowania innowacji w Krakowie  – Innovathon dla dostępności,  

w ramach którego zespołów w duchu metodyki Design Thinking opracowywali prototypy 

rozwiązań zwiększających dostępności do przestrzeni publicznej. 

• prowadzono punkt informacyjny dla  potencjalnych Innowatorów Społecznych- konsultacje 

osobiste, mailowe i telefoniczne. 

[Projekt partnerski] 

 
PROJEKT PN. „SAMI-DZIELNI! NOWE STANDARDY MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI”   
„Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Okres realizacji projektu: 

1.04.2018-31.03.2022. Źródło finansowania środki europejskie 84,25% i budżet państwa 15,75%.  

Głównym celem projektu jest opracowanie i przetestowanie na terenie Województwa Małopolskiego 

standardu funkcjonowania mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

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. W ramach współpracy finansowej  

w 2019 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej współpracował z Polskim Stowarzyszeniem na 

rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Kołem w Tarnowie (współpraca do 09.2019r.) oraz 

Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” (od 

września 2019). W ramach projektu odbywała się również współpraca niefinansowa z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych/ odbiorców wsparcia projektu. 

W ramach projektu w 2019 roku: 

• przeszkolono 23 osoby personelu mającego świadczyć usługi w ramach pilotażu; 

• przeszkolono 24 osoby personelu świadczącego usługi na terenie 4 gmin;  

• zrealizowano 4 sesje superwizji dla 21 osób personelu świadczącego usługi na terenie  
4 gmin; 

• realizowano pilotażowe wdrożenie standardu  na terenie 4 gmin (Tarnów, Kraków, Wieprz, 
Klucze), usługami objęto 30 osób (17 pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi i 13 rodziców/opiekunów tych osób); 

• w 3 gminach (Wieprz, Klucze, Kraków) przeprowadzono adaptację lokalu na potrzeby 
mieszkania wspomaganego, zakupiono sprzęt i wyposażenie mieszkania. 

[Projekt partnerski] 

 
E-MOCNI: CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, REALNE KORZYŚCI 

Projekt partnerski realizowany jest od 2016 roku w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 

przez Województwo Małopolskie i Fundację Aktywizacja przy współpracy Fundacji Rozwoju 
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Społeczeństwa Informacyjnego, Polskiego Związku Głuchych (Oddział Łódzki), Fundacji Instytut 

Rozwoju Regionalnego. Okres realizacji projektu: 2016-2019. 

Celem projektu jest podnoszenie kompetencji cyfrowych obywateli w zakresie korzystania z e-usług 

(lokalnych, regionalnych, centralnych). Szkolenia przeznaczone są dla dorosłych (18+, pracujących, 

niepełnosprawnych, seniorów, itp.) – w szczególności tych, którzy z różnych względów nie korzystali 

dotychczas z możliwości, jakie dają nowe technologie. Projekt obejmuje ponad 18 000 mieszkańców  

w około 100 gminach w całej Polsce, w tym 19 gmin z Małopolski. 

[Współpraca partnerska] 

 

PATRONATY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

W 2019 r. w ramach wzmacniania wizerunku małopolskich organizacji pozarządowych Marszałek 

Województwa Małopolskiego objął patronatem ponad 280 przedsięwzięć i projektów z różnych 

dziedzin realizowanych przez organizacje pozarządowe, co stanowi ponad 35 % wszystkich udzielonych 

patronatów. Urząd udzielił także licznych rekomendacji organizacjom pozarządowym.  

 

 

5. RADY I INNE ZESPOŁY KONSULTACYJNE  
 

Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem opiniodawczo-doradczym samorządu 

województwa, powołana jest w celu kształtowania właściwej współpracy samorządu z sektorem 

pozarządowym. Do 17 kwietnia 2019 r. funkcjonowała Rada IV kadencji (2016-2019).  

Po przeprowadzonych wyborach, Zarządzeniem nr 107/2019 Marszałka Województwa Małopolskiego 

z dnia 12 sierpnia 2019 r. został powołany nowy skład Małopolskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego V kadencji (2019-2022). W roku sprawozdawczym odbyła dwa spotkania (19 sierpnia  

i 21 października), podczas których: 

• Opiniowała projekty: zmiany Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 

2019, Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020, Strategii 

„Małopolska 2030.” 

• Wybrała osoby reprezentujące organizacje pozarządowe do prac w komisjach konkursowych 

oceniających oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych województwa małopolskiego (spośród kandydatów zgłoszonych w ramach naboru 

do Bazy Członków Komisji Konkursowych na rok 2019). 

• Uczestniczyła w spotkaniach Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego. 

Członkowie Rady uczestniczyli także w pracach różnego typu zespołów, komisji, kapituł itp. na prośbę 

Departamentów UMWM oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych. Ponadto członkowie Rady byli 

zaangażowani w proces wdrażania kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa 

Małopolskiego. Przedstawiciele Rady pracowali jako niezależni obserwatorzy podczas otwierania urn  

i przeliczania głosów oddanych przez mieszkańców Małopolski na zadania zgłoszone w ramach Budżetu 

Obywatelskiego. 
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INNE RADY  

Przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczyli również w pracach innych zespołów 

doradczych oraz inicjatywnych samorządu w zakresie:  

• turystyki: Rada ds. Rozwoju i Promocji Turystyki w Małopolsce, Zespół Oceniający Obiekty 

Hotelarskie, Komisja Egzaminacyjna dla kandydatów na Przewodników Turystycznych Górskich 

Beskidzkich i Tatrzańskich; 

• podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej: Rada ds. Produktów Tradycyjnych 

i Dziedzictwa Kulinarnego; 

• zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych: Małopolska Rada Zdrowia 

Publicznego, Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych; 

• rynek pracy i edukacja: Wojewódzka Rada Rynku Pracy, Małopolskie Partnerstwo na rzecz 

Kształcenia Ustawicznego; 

• ekonomii społecznej: Małopolski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej;  

• polityki społecznej: Małopolska Rada do Spraw Polityki Senioralnej; Rada Innowacji 

Społecznej, Małopolska Rada ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom; 

• działania na rzecz młodzieży: Małopolska Rada Organizacji Młodzieżowych;  

• upowszechniania i ochrony praw konsumentów: Rada Konsultacyjna ds. Ochrony 

Konsumentów; 

• ekologii: Rada ds. EkoMałopolski; 

• społeczeństwa obywatelskiego: Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Województwie 

Małopolskim; 

• społeczeństwa informacyjnego: Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego; 

• gospodarka i rozwój przedsiębiorczości: Małopolska Rada Innowacji, Grupy Robocze  

ds. Inteligentnych Specjalizacji, Komisja Wspólna Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych 

Małopolski; Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;   

• inne: Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020, Komitet Monitorujący Program Współpracy Transgranicznej Interreg V- A 

Polska Słowacja, Małopolska Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich;  

• Komisje konkursowe oraz Kapituły Nagród.  
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6. WOLONTARIAT W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

W 2019 roku Urząd współpracował z 18 wolontariuszami. Wolontariusze w ramach praktyk zdobywali 

doświadczenie zawodowe, poznając specyfikę pracy w administracji samorządowej. Brali również 

udział w realizacji ciekawych projektów, zdobywając nowe kwalifikacje i doskonaląc umiejętność pracy 

w zespole. Zostało zawartych 7 umów z wolontariuszami na okres dłuży niż 30 dni, z 11 

wolontariuszami zawarto umowy, których okres realizacji nie przekraczał 30 dni. Podział umów 

wolontariackich ze względu na płeć oraz podział na wiek przedstawiono na poniższych wykresach. 

 
Wykres 6. Wolontariusze w UMWM – podział na płeć  

 

 
 

 
Wykres 7. Wolontariusze w UMWM – podział na wiek 

 

 
 

 

WOLONTARIAT PRACOWNICZY  

W 2019 r. pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego podejmowali liczne 

działania z zakresu szeroko rozumianego wolontariatu pracowniczego.  Do najważniejszych inicjatyw 

należały:  

 

• akcje krwiodawstwa – pracownicy Urzędu od kilku lat uczestniczą w akcjach krwiodawstwa,  

ta inicjatywa zaowocowała utworzeniem przy Urzędzie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK.  

W 2019 roku podczas 3 akcji krwiodawstwa zebrano 80,400 litrów krwi. 

• Zakrętki dla Dominika – wieloletnia akcja zbierania plastikowych nakrętek przez pracowników 

Urzędu (zebrano już kilkadziesiąt ton zakrętek). Pieniądze ze sprzedaży zakrętek wpływają na 

subkonto Dominika w Fundacji Pomocy Dzieciom i są przeznaczane na rehabilitację i sprzęt 

rehabilitacyjny. 

• Dobro jest w Małopolsce - wielka zbiórka prezentów dla dzieci z małopolskich domów dziecka.  

W ramach świątecznej akcji pracownicy urzędu marszałkowskiego zorganizowali zbiórkę dzięki 

8
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kobiety

mężczyźni

2

4
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od 36 do 50 lat

od 26 do 35 lat

od 16 do 25 lat
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której do 150 dzieci z 6 małopolskich domów dziecka, trafiły indywidualne prezenty, o które 

prosiły w listach do świętego Mikołaja. 

• różnego rodzaju zbiórki tj. Wielka Zbiórka Książek w ramach projektu „Małopolskie Dni Książki - 

Książka i Róża” we współpracy z fundacją Zaczytani.org (Łącznie zebrano 2127 książki) oraz zbiórka 

darów w naturze dla bezdomnych zwierząt - pomoc dla schroniska w Racławicach poprzez 

Stowarzyszenie Dog Rescue w Wieliczce. 

• grupa pracowników UMWM uczestniczyła w spotkaniach szkoleniowych poświęconych 

przygotowaniu do roli wolontariuszy w małopolskich szpitalach. Kilkoro z nich po przeszkoleniu 

pełni misję wolontariusza.  

• organizacja półkolonii letnich dla dzieci pracowników Urzędu. 
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Załącznik nr 1  
 

Ocena realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku w oparciu 
o cele i wskaźniki określone w Wieloletnim Programie współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na lata 2018-2022 
 

CELE DZIAŁANIA WSKAŹNIKI/MIERNIKI Dane za rok 2019  

Cel 1:  

Aktywne 

zaangażowanie 

organizacji 

pozarządowych 

w realizację 

zadań 

publicznych 

1. Zlecanie realizacji 

zadań publicznych 

Województwa 

Małopolskiego, w trybach 

przewidzianych w 

ustawie, podmiotom 

Programu 

liczba ofert złożonych przez podmioty 

Programu w danym roku budżetowym 

(w ramach otwartych konkursów ofert, 

art. 19a, innych form) 

3 039 

liczba umów podpisanych w danym 

roku budżetowym z podmiotami 

Programu (w ramach otwartych 

konkursów ofert, art. 19a, innych form) 

1 229 

wysokość środków przekazanych w 

danym roku budżetowym podmiotom 

Programu na realizację zadań 

publicznych 

29 198 915,28 zł 

liczba zadań publicznych Województwa 

Małopolskiego realizowanych przez 

podmioty Programu zgłoszonych w 

ramach Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Małopolskiego 

24 

2. Zapewnienie 

różnorodnych kanałów 

informacyjnych 

dotyczących zlecania 

realizacji zadań 

publicznych 

liczba różnorodnych kanałów 

informacyjnych wykorzystywanych do 

rozpowszechnienia informacji o 

zlecaniu realizacji zadań podmiotom 

Programu 

9 (BIP, tablica ogłoszeń, strona małopolska.pl; 

poprzez e-mail; newsletter; posty na FB 

(Pozarządowa Małopolska, Malopolska, inne); 

spotkania robocze z organizacjami / 

interesariuszami; kolportaż informacji podczas 

wydarzeń dodatkowych; Twitter)  

3. Ujednolicenie zasad 

zlecania zadań 

publicznych przez 

Województwo 

podmiotom Programu 

wprowadzenie ujednoliconych zasad 

zlecania i rozliczania zadań publicznych 

podmiotom Programu 

Zarządzenie Marszałka WM nr 70/19 (Aktualizacja 

Zarządzenie Marszałka WM nr 54/18 z dnia 

29.06.2018 r. ) w sprawie przyjęcia Regulaminu 

postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 

19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, dla rozpatrzenia, których właściwy 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

wprowadzenie elektronicznego 

systemu zlecania realizacji zadań 

publicznych dla UMWM (pilotaż) 

Termin realizacji: do 2022 roku 

4. Opracowanie i 

rozpowszechnienie 

instrukcji składania ofert i 

sprawozdań z realizacji 

zadań publicznych przez 

podmioty Programu 

instrukcje składania ofert i sprawozdań 

z realizacji zadań publicznych 

Instrukcja składania ofert w trybie art. 19 a 

dostępna na stronie internetowej 

https://bip.malopolska.pl/umwm,m,5004,male-

granty.html  

liczba złożonych przez podmioty 

Programu ofert niespełniających 

wymogów formalnych w stosunku do 

ogółu ofert złożonych przez podmioty 

Programu 

Całość (roczne i wieloletnie konkursy ofert i małe 

granty) 29,65 %  

Otwarte konkursy ofert 13,24 % 

Cel 2:  

Wzrost 

aktywności 

obywatelskiej 

Małopolan i ich 

zaangażowania 

1. Popularyzacja wśród 

mieszkańców Małopolski 

mechanizmu 1% - 

przekazywania 

organizacjom pożytku 

liczba kampanii społecznych 

 

7 
 

liczba małopolskich organizacji 

pozarządowych, na rzecz, których 

761 
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w sprawy 

regionu 

publicznego odpisów 

podatku dochodowego 

został przekazany 1% podatku w 2019 

r. (z rozliczenia za 2018 rok) 

wpływy z 1% podatku osiągnięte przez 

małopolskie organizacje pozarządowe 

w 2019 roku przez Małopolskich 

podatników (z rozliczenia za 2018 rok) 

/ 

wpływy z 1% podatku osiągnięte przez 

wszystkie organizacje pozarządowe w 

2019 roku przez Małopolskich 

podatników (z rozliczenia za 2018 rok) 

26 251 701,00 zł 

Wpływy z 1% dla małopolskich OPP przez Małopolan 

 

78 491 933,00 zł 

Wpływy z 1% dla wszystkich OPP przez Małopolan 

liczba mieszkańców Małopolski 

przekazujących 1 % na rzecz organizacji 

pozarządowych  

1 020 665 

 

2. Promocja postaw 

społecznego 

zaangażowania i 

zainteresowania 

sprawami publicznymi (w 

tym wolontariat, 

filantropia) 

liczba zgłoszeń do nagród (Amicus 

Hominum) 
61 

liczba centrów wolontariatu w 

Małopolsce 
5 

liczba zadań zgłoszonych w ramach 

Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Małopolskiego 

239 

Liczba mieszkańców Małopolski 

głosujących w Budżecie Obywatelskim 

Województwa Małopolskiego 

227 141 

liczba szkoleń, warsztatów lub innych 

form popularyzujących wolontariat 

wśród młodzieży, dorosłych i seniorów 

161 

Cel 3: 

Rozwój dialogu 

obywatelskiego 

i jego instytucji 

1. Zwiększenie 

aktywności i poziomu 

zaangażowania 

organizacji 

pozarządowych w 

tworzeniu polityk 

publicznych 

liczba podmiotów Programu biorących 

udział w konsultacjach społecznych 
21 

liczba przedstawicieli podmiotów 

Programu zgłoszonych do Bazy 

Kandydatów do Komisji Konkursowych 

na rok 2020 

11  

liczba kanałów informacyjnych 

wykorzystywanych do 

rozpowszechnienia informacji o 

prowadzonych konsultacjach 

społecznych 

6 ( Dokonując wglądu w siedzibie urzędu oraz 

przedstawiając swoje uwagi i opinie;  

uczestnicząc w konferencji konsultacyjnej, na której 

przedstawiano założenia programu; otrzymując 

projekt programu z prośbą o zaopiniowanie, pocztą 

elektroniczną; mając dostęp do projektu programu 

na stronie Internetowej (np. BIP) i mogąc go 

skomentować, podczas posiedzenia Małopolskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego  

liczba przedstawicieli podmiotów 

Programu biorących udział w 

Komisjach Konkursowych i Kapitułach 

w danym roku budżetowym 

105 

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 

liczba zaopiniowanych dokumentów 

przez ciała dialogu społecznego 
294 

liczba informacji umieszczonych na 

stronach internetowych oraz portalach 

społecznościowych nt. pracy ciał 

dialogu społecznego przekazane przez 

Departamenty merytoryczne, w tym 

dotyczące MRDPP 

62 

liczba spotkań ciał dialogu społecznego 

Województwa Małopolskiego w ciągu 

roku budżetowego 

106 
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instytucji dialogu 

społecznego w 

społeczeństwie, w 

szczególności w 

środowisku organizacji 

pozarządowych 

baza Rad Działalności Pożytku 

Publicznego w samorządach lokalnych 

(powiatowych i gminnych) 

13 

Cel 4:  

Rozwój 

potencjału 

małopolskiego 

III sektora 

1. Wzmocnienie 

procesów integracji III 

sektora 

liczba podmiotów Programu biorących 

udział w branżowych spotkaniach 

skierowanych do organizacji 

pozarządowych, w tym biorących 

udział w Małopolskim Forum 

Organizacji Pozarządowych 

ok. 450 

liczba zgłoszeń do nagród (Kryształy 

Soli i Ars Querendi) 
50 

2. Wsparcie informacyjne, 

edukacyjne i doradcze dla 

podmiotów Programu w 

zakresie pozyskiwania i 

wykorzystywania 

funduszy europejskich, w 

tym RPO WM na lata 

2014-2020  

liczba przedstawicieli podmiotów 

Programu korzystających ze wsparcia 
1 600 

3. Wyrównywanie szans 

podmiotów Programu 

przez rozwój systemu 

wsparcia w zakresie m.in. 

poradnictwa, konsultacji, 

szkoleń, warsztatów, i 

innych form 

liczba podmiotów Programu, które 

skorzystały ze wsparcia (dane z 

UMWM) 

1722 

liczba: szkoleń przeprowadzonych,  

porad i informacji udzielonych 

podmiotom Programu 

1004 

4. Promowanie 

międzysektorowych 

projektów partnerskich 

liczba projektów służących rozwojowi 

kadr oraz powiększaniu bazy członków 

i wolontariuszy  

9 

liczba podmiotów Programu biorących 

udział w projektach służących 

rozwojowi kadr oraz powiększaniu bazy 

członków i wolontariuszy 

1 518 

5. Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości 

społecznej w celu 

ekonomizacji III sektora. 

liczba organizacji prowadzących 

działalność odpłatną pożytku 

publicznego lub działalność 

gospodarczą, utworzonych w wyniku 

działalności OWES 

26 

liczba organizacji, które zdobyły status 

przedsiębiorstwa społecznego 
14 

liczba miejsc pracy utworzonych w 

przedsiębiorstwach społecznych w 

wyniku działalności OWES 

25 

Cel 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 

portal społecznościowy (liczba 

umieszczanych postów, liczba polubień 

strony), rozwój BIP, newsletter (liczba 

podmiotów otrzymujących informacje 

za pomocą newslettera) 

FB - Liczba polubień 11 408 

_BO Małopolska 8892  
_Pozarządowa Małopolska 2516 

FB - liczba postów 2197 

_BO Małopolska 73 

_Pozarządowa Małopolska 124 

BIP - liczba odsłon  

_małe granty 93 797 

Newsletter - liczba 900  

2. Edukacja organizacji w 

zakresie współpracy 

międzysektorowej oraz 

promowanie 

liczba: szkoleń przeprowadzonych, 

porad i informacji udzielonych 

podmiotom Programu (w tym 

warsztaty, konferencje, sesje, 

spotkania) 

20 
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międzysektorowych 

projektów partnerskich   

liczba projektów realizowanych przez  

Województwo we współpracy z 

podmiotami Programu (liczba umów 

partnerskich zawartych z podmiotami 

Programu) 

10 

3. Wsparcie merytoryczne 

samorządów  

w zakresie współpracy z 

podmiotami Programu, w 

tym informowania ich o 

możliwościach 

finansowania działalności. 

  

liczba podmiotów działających na rzecz 

współpracy samorządów powiatowych 

i gminnych z organizacjami 

pozarządowymi biorących udział w 

Małopolskim Forum Pełnomocników 

ds. NGO 

50  

liczba przeprowadzonych szkoleń dla 

samorządów gminnych i powiatowych 

współpracujących z podmiotami 

Programu w ramach Małopolskiego 

Forum Pełnomocników ds. NGO 

3 
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Załącznik nr 2 
 

Zestawienie środków finansowych przekazywanych organizacjom pozarządowym  
w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w roku 2019 
 

Nazwa obszaru Nazwa zadania 
Liczba 

złożonych 
ofert 

Liczba 
podpisanych 

umów 

Kwota 
przyznana z 
budżetu WM 

w 2019 

Realizator zadania  

Tabela I. Konkursy roczne 

1. 

Działalność na rzecz osób w 
wieku emerytalnym / 

Działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynku 

dzieci i młodzieży 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM w obszarze 

działalności na rzecz dzieci, 
młodzieży i seniorów, ze 

szczególnym uwzględnieniem ich 
praw konsumenckich 

8 4 200 000,00 zł 

 
Departament 

Rodziny, Zdrowia i 
Spraw Społecznych/ 

ROPS w Krakowie 

2. 

Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych w 2019: 

Prowadzenie Biura Informacji i 
Promocji XX Tygodnia Osób z 

Niepełnosprawnościami (TON) 

1 1 50 000,00 zł 

 
Departament 

Rodziny, Zdrowia i 
Spraw Społecznych 

3. 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych 

49 31 799 953,00 zł 

 
Departament 

Rodziny, Zdrowia i 
Spraw Społecznych 

4. Promocja i ochrona zdrowia 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM z zakresu 

działania na rzecz ochrony zdrowia 
mieszkańców Województwa 

Małopolskiego w ramach III edycji 
Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Małopolskiego 
"Defibrylatory AED - Bezpieczna 

Małopolska" 

1 1 68 650,00 zł 

 
Departament 

Rodziny, Zdrowia i 
Spraw Społecznych 

5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM z zakresu 

wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej „Małopolska na 

sportowo” 

203 115 1 570 000,00 zł 
Departament 

Turystyki i Sportu 

6. 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM z zakresu 

wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej „Wakacje z piłką 

nożną” 

2 1 370 000,00 zł 
Departament 

Turystyki i Sportu 

7. 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM z zakresu 

wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej „Rodzinne Rajdy 

Rowerowe” 

2 1 200 000,00 zł 
Departament 

Turystyki i Sportu 

8. 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM z zakresu 

wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej „Małopolska TOUR 

oraz Małopolska na Rowery” 

2 1 1 850 000,00 zł 
Departament 

Turystyki i Sportu 

9. 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych Województwa 

Małopolskiego w obszarze 
wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej w zakresie 
współzawodnictwa i szkolenia 
sportowego dzieci i młodzieży 

8 8 2 200 000,00 zł 
Departament 

Turystyki i Sportu 
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10. 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych Województwa 

Małopolskiego w obszarze 
wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej w zakresie 
„Szkolenie zawodników z klubów i 

stowarzyszeń sportowych 
województwa małopolskiego do 

udziału w finałach ogólnopolskich 
współzawodnictwa sportowego 

dzieci i młodzieży w ramach 
państwowego Systemu Sportu 

Młodzieżowego” 

37 36 540 000,00 zł 
Departament 

Turystyki i Sportu 

11. 

Nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i 

wychowanie 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM pn. 

"Naukowe inspiracje - ciekawe i 
kreatywne" 

24 22 172 000,00 zł 
 

Departament 
Edukacji 

12. 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM pn. 
„Małopolska WIE – wiedza, 

innowacje, edukacja – wsparcie 
inicjatyw edukacyjnych” 

38 15 69 350,00 zł 
 

Departament 
Edukacji 

13. 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM 

pn. "Wsparcie wychowania 
patriotycznego i budowania 

wspólnoty narodowej" 

3 1 200 000,00 zł 
 

Departament 
Edukacji 

14. 
Otwarty konkurs ofert na realizację 

zadań publicznych WM 
pn. "Każde dziecko ma talent" 

14 9 92 000,00 zł 
 

Departament 
Edukacji 

15. Kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 

narodowego; 
podtrzymywanie i 

upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej; 
działalność na rzecz 

mniejszości narodowych i 
etnicznych oraz języka 

regionalnego 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM w dziedzinie 
kultury w 2019 roku pn. "Mecenat 

Małopolski" 

837 269 3 533 759,00 zł 

Departament Kultury, 
Dziedzictwa 

Narodowego i 
Promocji 

16. 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM w dziedzinie 
kultury pn.: "Małopolskie Orkiestry 

Dęte 2019" 

80 57 536 000,00 zł 

Departament Kultury, 
Dziedzictwa 

Narodowego i 
Promocji 

17. 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM w 2019 roku 

wybranych w wyniku głosowania 
przez  mieszkańców Małopolski w 

ramach III edycji Budżetu 
Obywatelskiego w dziedzinie kultury 

8 8 1 117 049,00 zł 

Departament Kultury, 
Dziedzictwa 

Narodowego i 
Promocji 

18. 

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 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM w zakresie 

organizacji wypoczynku letniego dla 
dzieci polskich ze wschodu 

12 8 170 360,00 zł Kancelaria Zarządu 

19. Turystyka i krajoznawstwo 
Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM w zakresie 

turystyki pn. "Małopolska Gościnna" 
88 55 2 190 900,00 zł 

Departament 
Turystyki i Sportu 

20. 
Ratownictwo i ochrona 

ludności 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM z zakresu 

ratownictwa wodnego 
11 10 449 982,00 zł 

Departament 
Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
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21. 
Działalność wspomagająca 
rozwój gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM pn. 

"Małopolska - tu technologia staje 
się biznesem" 

35 20 449 200,00 zł 

Departament 
Nadzoru 

Właścicielskiego i 
Gospodarki 

22. 

Działalność wspomagająca 
rozwój techniki, 
wynalazczości i 

innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i 

wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce 

gospodarczej 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM pn.  

"Międzynarodowa współpraca 
przemysłu w obszarach 

inteligentnych specjalizacji 
(Inicjatywa Awangarda)" 

2 2 150 000,00 zł 

Departament 
Nadzoru 

Właścicielskiego i 
Gospodarki 

23. 
Promocja i organizacja 

wolontariatu 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM w obszarze  
promocji i organizacji wolontariatu 

w 2019 roku 

27 9 100 000,00 zł Kancelaria Zarządu 

24. 

Działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM w obszarze 

działalności na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, pn. 

„Dofinansowanie wkładu własnego 
do projektów finansowanych 

z funduszy zewnętrznych” 

13 9 151 395,08 zł Kancelaria Zarządu 

25. 

Działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych oraz 
upowszechnianie i ochrona 
wolności i praw człowieka 

oraz swobód obywatelskich, a 
także działań 

wspomagających rozwój 
demokracji 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM w obszarze 
działalności wspomagającej rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych 
oraz upowszechniania i ochrony 
wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, a także 
działań wspomagających rozwój 

demokracji pod nazwą: „BO 
Małopolska 2019” 

2 1 550 000,00 zł Kancelaria Zarządu 

26. 
Ekologia i ochrona zwierząt 
oraz ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych Województwa 

Małopolskiego w obszarze ekologii  
i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego,  
z zakresu ochrony bioróżnorodności 

pn. „Małopolska Pszczoła” 

35 17 282 700,00 zł 
Departament 

Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

SUMA (konkursy roczne): 1542 711 18 063 298,08 zł  

Tabela II. Konkursy wieloletnie  

  II.I. Konkursy wieloletnie ogłoszone w 2018 roku 

1. 
Działalność na rzecz osób w 

wieku emerytalnym 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM w obszarze 

edukacji prozdrowotnej dla 
małopolskich seniorów 2018-2019 

 8 250 000,00 zł 
Departament 

Zrównoważonego 
Rozwoju 

2. 
Wspieranie rodziny i systemu 

pieczy zastępczej 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM w zakresie 

realizacji zadania zleconego 
polegającego na organizacji i 

prowadzeniu ośrodków adopcyjnych 
2018-2022 

 4 1 520 053,00 zł 
Departament 

Rodziny, Zdrowia i 
Spraw Społecznych 

3. 

Działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony 
praw dziecka; Działalność na 
rzecz integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz działalność 

na rzecz osób w wieku 
emerytalnym 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM w zakresie 
wspierania rodziny, działalności na 

rzecz integracji społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, w tym osób starszych 
na lata 2018-2019 

 1 109 470,00 zł 

Departament 
Rodziny, Zdrowia i 

Spraw Społecznych/ 
ROPS w Krakowie 
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4. 
Działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych 
na lata 2018-2019 

 3 99 310,00 zł 
Departament 

Rodziny, Zdrowia i 
Spraw Społecznych 

5. 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 

narodowego; 
podtrzymywanie i 

upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej; 
działalność na rzecz 

mniejszości narodowych i 
etnicznych oraz języka 

regionalnego 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM w dziedzinie 

kultury na lata 2018-2019 
pn. „Mecenat Małopolski Bis” 

 29 800 000,00 zł 

Departament  
Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i 
Promocji 

6. Turystyka i krajoznawstwo 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM związanych z 
utrzymaniem trwałości i rozwojem 
małopolskiego systemu informacji 

turystycznej "MSIT" 2018-2020 

 1 1 532 000,00 zł 
Departament 

Turystyki i Sportu 

7. 
Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM w dziedzinie 

kultury fizycznej w obszarze 
wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej na lata 2018-2019 
pn. „Małopolska Akademia 
Kobiecego Futbolu II edycja 

2018-2019” 

 1 150 000,00 zł 
Departament 

Turystyki i Sportu 

  SUMA (konkursy wieloletnie z 2018 roku): 0 7  47 4 460 833,00 zł   

  II.II. Konkursy wieloletnie ogłoszone w 2019 roku 

8. 
Działalność na rzecz osób w 

wieku emerytalnym 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM w zakresie 

wspierania funkcjonowania 
społecznego oraz przeciwdziałania 

wykluczeniu osób starszych 
(2019-2020) 

91 41 1 000 000,00 zł 

Departament 
Rodziny, Zdrowia i 

Spraw Społecznych/ 
ROPS w Krakowie 

9. 

Działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony 
praw dziecka; Działalność na 
rzecz integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz działalność 

na rzecz osób w wieku 
emerytalnym 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM w zakresie 
wspierania rodziny, działalności na 

rzecz integracji społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, w tym osób starszych w 
ramach III edycji Budżetu 

Obywatelskiego Województwa 
Małopolskiego (2019-2020) 

2 2 565 310,00 zł 

Departament 
Rodziny, Zdrowia i 

Spraw Społecznych/ 
ROPS w Krakowie 

10. 
Działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM z zakresu 
rehabilitacji społecznej - zadania 

wyłonione w ramach III edycji 
Budżetu Obywatelskiego WM  

(2019-2020) 

4 3 279 230,00 zł 
Departament 

Rodziny, Zdrowia i 
Spraw Społecznych 

                                                           
7 Kontynuacja realizacji zadań publicznych w ramach wieloletnich konkursów ofert ogłoszonych w 2018 r.   
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11. 
Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

Otwarty konkurs ofert  na realizację 
zadań publicznych WM w obszarze 

wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej w latach 2019 – 
2020, w tym zadania jednoroczne 
oraz dwuletnie, z zakresu realizacji 
projektów wybranych w ramach III 

edycji Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Małopolskiego 

8 8 2 160 439,00 zł 
Departament 

Turystyki i Sportu 

  SUMA  (konkursy wieloletnie z 2019 roku): 105 54 4 004 979,00 zł   

SUMA (wszystkie konkursy wieloletnie): 105 101 8 465 812,00 zł   

Tabela III. Tzw. małe granty 19a 

1. 
Obszary określone w art. 4 
ust. 1 pkt 1-31 ustawy 
o pożytku 

Zlecanie realizacji zadań publicznych 
na podstawie art. 19 a ustawy o 
pożytku 

1 392 417 2 669 805,20 zł 

Łącznie I + II + III 3 039 1 229 29 198 915,28 zł 
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Załącznik nr 3 
 

Środki przekazane organizacjom pozarządowym w 2019 roku w ramach innych ustaw 

Podstawa prawna Program 
Liczba 

podpisanych 
umów 

Wysokość przekazanych 
środków finansowych 

 
ustawa prawo zamówień 

publicznych 
  
  

PROJEKTY PARTNERSKIE - zakup usług promocyjnych 
Województwa Małopolskiego 

55 1 887 000,00 zł 

Promocja osiągnięć sportowych 15 1 260 000,00 zł 

Promocja gospodarcza Województwa Małopolskiego   5 582 299,50 zł 

Inne 5 59 000,00 zł 

ustawa o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami 

Ochrona zabytków Małopolski 98 5 398 050,00 zł 

ustawa o bezpieczeństwie 
i ratownictwie w górach i na 
zorganizowanych terenach 

narciarskich 

Utrzymanie gotowości ratowniczej  poprzez wyposażenie 
ratowników górskich w sprzęt i ekwipunek 

5 750 000,00 zł 

ustawa o zdrowiu publicznym 
Konkurs "Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom, w 
tym uzależnieniom behawioralnym w 2019 roku " 

18 710 109,80 zł 

ustawa o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu 

osób niepełnosprawnych 

Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), 
dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z 
potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem 
rozbiórki tych obiektów (art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy  o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z 
późn. zm.) 

3 923 073,30 zł 

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów 
aktywności zawodowej zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 
sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2007 r. 
nr 242 poz. 1776) oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z d 2016 r. nr 2046 z późn. zm.) 

14 7 971 225,15 zł 

ustawa o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-

2020 

Małopolski Tele-Anioł : Regionalny Program Operacyjny 
na lata 2014-2020  
(Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych) 

1 12 073 950,98 zł 

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020  
(Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości) 

35 66 105 770,53 zł 8 

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020  
(Wojewódzki Urząd Pracy) 

4 2 338 227,82 zł 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 
2014-2020 (Wojewódzki Urząd Pracy)  

15 10 727 919,72 zł 9 

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 
(Departament Funduszy Europejskich) 

2 8 849 660,73 zł 

ustawa o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego 

PROW 2014-2020 69 5 219 076,29 zł 

                                                           
8 W 2019 roku podpisano 35 umów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
Od początku realizacji RPO WM 2014-2020 podpisano 146 umów (bez umów rozwiązanych) z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego w 2019 roku przekazano kwotę 66 105 770,53 zł z funduszy europejskich (tj. środki z funduszy europejskich zatwierdzone 
we wnioskach o płatność w 2019 r.). 
9 Źródło: SL2014, raport [KRK333] 
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ustawa o samorządzie 
województwa 

Składki członkowskie WM, w ramach przynależności do 
Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz 
Stowarzyszenia Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich 

3 449 951,34 zł 

inne Program Operacyjny „Rybactwo i Morze" 2014-2020 2 410 000,00 zł 

SUMA:  349 125 715 315,16 zł 

 


