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Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr  

Sejmiku Województwa Małopolskiego 
z dnia  

 
 

Program  
współpracy  

z organizacjami pozarządowymi 
 i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego 
na rok 2006 

 
 
 

 
 
 
 
 
Podstawa prawna: 

 
Ustawa z dn. 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 
142, poz. 1590, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 153, poz.1271, Nr 
214 poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz.1568) 
 
Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873),  
 
Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 874, Nr 202, poz.1956, 
poz.1958, Nr 228, poz. 2262), 
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 
października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania  
z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193, poz. 1891), 
 
Uchwała Nr XXIII/250/2000 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 
2000r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego” 
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Rozdział I. Wprowadzenie 
 

Miejsce realizacji Programu: 

 Obszar Województwa Małopolskiego, tworzonego przez 22 powiaty  
i 182 gminy 

 
Adresaci programu: 

 organizacje pozarządowe 

 inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wskazane w art 3, 
ust 3 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie  

 jednostki organizacyjne i podległe organom administracji publicznej lub przez 
nie nadzorowane jako podmioty uprawnione do udziału w otwartych 
konkursach ofert na realizacje zadań publicznych 

 
Koordynator programu: 

 Zarząd Województwa Małopolskiego  
 
 
Rodział II. Zasady współpracy. 

 
Samorząd województwa małopolskiego przy współpracy z organizacjami 
pozarządowymi kieruje się następującymi zasadami: 

 zasadą partnerstwa - co oznacza, że organizacje pozarządowe, na zasadach  
i w formie określonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym  
z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu 
problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz 
wykonywaniu zadań publicznych, 

 zasadą subsydiarności - zgodnie z którą, przekazuje się obywatelom i ich 
organizacjom kompetencje i środki do działania, wszędzie tam gdzie jest to 
możliwe, 

 zasadą efektywności - w myśl której Województwo wykorzystuje współpracę  
z organizacjami pozarządowymi do efektywnej realizacji zadań społeczno – 
ekonomicznych. 

 zasadą jawności podejmowanych działań - zgodnie z którą organy 
samorządu województwa udostępniają współpracującym z nimi organizacjom 
pozarządowym informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań 
publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami.  

 zasadą legalności - w myśl której wszelkie działania organów samorządu 
województwa oraz organizacji pozarządowych odbywają się w granicach i na 
podstawie przepisów prawa. 

 zasadą uczciwej konkurencji – co oznacza, że województwo małopolskie 
zlecać będzie wykonanie zadań publicznych w oparciu o otwarty konkurs ofert  
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Rozdział III.  Cel programu, priorytety, działania i formy współpracy. 

Cel nadrzędny programu:  
Budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a organizacjami 
pozarządowymi. Wpływanie na rozwój społeczno-ekonomiczny województwa 
małopolskiego poprzez efektywną współpracę pomiędzy sektorem 
samorządowym a pozarządowym. 
 
Priorytet 1 
Silne i sprawne organizacje pozarządowe 
 
Cel: Wzmocnienie potencjału sektora pozarządowego w Małopolsce 
 
Działanie 1: 
Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji członków organizacji  
Wybrane formy współpracy:  

 organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów 

 tworzenie punktów konsultacyjnych, doradczych  

 pomoc w organizacji seminariów, warsztatów, konferencji, spotkań, promocji 
wspólnych programów i projektów  

 zastosowanie nowoczesnych metod kształcenia wykorzystujących technologie 
informatyczne (m.in programy e-learningowe dla organizacji pozarządowych  
w portalu internetowym „WROTA MAŁOPOLSKI”) 

 zlecanie zadań z zakresu wsparcia dla trzeciego sektora w Małopolsce w 
formie otwartego konkursu ofert 

 pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektów międzynarodowych 

 wydawnictwa poświęcone źródłom finansowania projektów organizacji 
pozarządowych 

 
Realizator działań: departamenty Urzędu Marszałkowskiego oraz jednostki 
organizacyjne: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy 

 
Działanie 2.  
Wsparcie rozwoju wolontariatu w Małopolsce. 
Wybrane formy współpracy:  

 zlecanie zadań publicznych z zakresu promocji i organizacji wolontariatu w 
formie otwartego konkursu ofert  

 ustanowienie nagrody samorządu województwa dla uhonorowania osób 
działających na rzecz dobra innych celem upowszechniania takich postaw, 

 
Realizator działań: Kancelaria Zarządu 

 
Działanie 3.  
Wzmocnienie procesów integracji sektora pozarządowego w Małopolsce. 
Wybrane formy współpracy: 

 otwarty konkurs ofert na zadania związane ze wsparciem i promocją procesów 
federalizacji 

 konferencje Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych 
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 wspieranie bądź inicjowanie branżowych platform współpracy 

 organizacja wystawy / targów małopolskich organizacji pozarządowych 
Realizator działań: departamenty Urzędu Marszałkowskiego oraz jednostki 
organizacyjne: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy 

 
Działanie 4.  
Wzmocnienie wizerunku organizacji pozarządowych 
Wybrane formy współpracy: 

 Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” dla 
najlepszych organizacji pozarządowych w Małopolsce 

 Kampania promocyjna „Tydzień organizacji pozarządowych w mediach” 

 Obejmowanie patronatem Marszałka Województwa przedsięwzięć 
realizowanych przez organizacje pozarządowe 

Realizator działań: Kancelaria Zarządu 

Priorytet 2.  
Sprawny system wymiany informacji pomiędzy sektorem pozarządowym  
a administracją publiczną w Małopolsce 

Cel: Zapewnienie wymiany informacji pomiędzy sektorem pozarządowym  
a administracją publiczną 

Działanie 1.  
Stworzenie narzędzi skutecznej wymiany informacji 
 
Wybrane formy współpracy: 

 aktualizacja bazy małopolskich  organizacji pozarządowych 

 aktualizacja i rozbudowa portalu informacyjnego dla małopolskich organizacji 
pozarządowych na stronach regionalnego portalu internetowego Wrota 
Małopolski www.malopolska.pl, oraz na stronie internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.malopolskie.pl/ngo 

 konferencje Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz inne 
spotkania, konferencje 

 kwartalnik informacyjny: MINGO – Małopolski Informator NGO 

 miesięcznik informacyjny Małopolski Informator Europejski 

Realizator działań: Kancelaria Zarządu, Departament Społeczeństwa 
Informacyjnego, Departament Promocji i Współpracy Międzynarodowej 

Działanie 2.  
Stworzenie platformy współpracy pomiędzy przedstawicielami administracji 
samorządowej w Małopolsce (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej) 
odpowiedzialnymi za relacje z trzecim sektorem 

 

 

http://www.malopolska.pl/
http://www.malopolskie.pl/ngo
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 Wybrane formy współpracy: 
Konferencje, seminaria, warsztaty 
Forum dyskusyjne 

Realizator działań: Kancelaria Zarządu 

 
Priorytet 3.  
Efektywna realizacja zadań publicznych   
 
Cel: Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zdań 
publicznych. 
 
Działanie 1. 
Realizacja zadań publicznych zlecanych w trybie otwartego konkursu ofert 
 

1. POLITYKA SPOŁECZNA  
 

Inspirowanie, promowanie i wdrażanie nowych rozwiązań i programów 
celowych w zakresie polityki prorodzinnej 
 

 
Cel konkursu: 
 Efektywny system profilaktyki społecznej i pomocy rodzinom. 
 
W szczególności wspierane będą następujące działania:  

a. wzmacnianie więzi rodzinnych oraz propagowanie tradycji i wartości 
rodzinnych, 

b. promowanie i wspieranie rodzinnych form opieki zastępczej,  
c. poradnictwo rodzinne 
d. wsparcie rodzin, w tym terapia rodzin dysfunkcyjnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem działań na rzecz niwelowania skutków ubóstwa oraz 
ograniczania przemocy domowej i bezradności opiekuńczo-wychowawczej w 
rodzinie  

e. wdrażanie nowatorskich metod pracy z dziećmi przebywającymi w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych, 

f. wspieranie form reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

 
Realizator konkursu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
 

 
Przeciwdziałanie społecznemu wykluczaniu osób starszych: 

 

Cel konkursu:  

Ograniczenie zjawiska społecznego wykluczenia osób starszych, mieszkańców 

województwa małopolskiego. 

 

W szczególności wspierane będą następujące działania:  
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a. działania edukacyjne kierowane do osób starszych, ze szczególnym 
uwzględnieniem korzystania z nowych rozwiązań tele – informatycznych, 

b. działania informacyjne dotyczące praw i uprawnień osób starszych, dostępnej 
oferty wsparcia oraz możliwości jej tworzenia, 

c. organizacja czasu wolnego, w szczególności wspieranie działań z zakresu 
uczestnictwa w życiu lokalnym i publicznym, amatorskiej twórczości 
artystycznej, kultywowania folkloru, podtrzymywania tradycji oraz działań 
pozwalających zachować jak najdłużej sprawność 

d.  budowanie pozytywnego społecznego wizerunku osób starszych.  

Realizator konkursu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych 
 

 
Cel konkursu:  
Zdrowa, silna i aktywna rodzina – pomoc rodzinie z osobami 
niepełnosprawnymi.  
 
W szczególności wspierane będą następujące działania:  

a. Opracowanie i realizacja specjalistycznych programów dotyczących rozwoju 
szeroko rozumianego wsparcia środowiskowego osób niepełnosprawnych, 
starszych i ich rodzin, 

b.  kształtowania właściwych postaw wobec niepełnosprawności poprzez 
promocję sztuki osób niepełnosprawnych 

 
Realizator konkursu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
 

Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej dotyczącej osób 
niepełnosprawnych 

 
Cel konkursu:  
Wsparcie Ośrodków Wczesnej Interwencji 
 
W szczególności wspierane będą następujące działania:  

a. Kompleksowa, specjalistyczna pomoc dziecku zagrożonemu 
niepełnosprawnością i niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie. 

 
Realizator konkursu: Departament Polityki Społecznej 
 
2. PROFILAKTYKA I PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM 
 

 
Utworzenie Małopolskiego Centrum Profilaktyki Narkomanii i Epidemii HIV 

 

Cel konkursu:  
Rozszerzenie działań na rzecz profilaktyki narkomanii 

W szczególności wspierane będą następujące działania:  

a. Współpraca i koordynacja działań w zakresie przeciwdziałania HIV/AIDS, 
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b. Edukacja publiczna dotycząca HIV/AIDS. 
 

Realizator konkursu: Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i 
Przeciwdziałania Uzależnieniom 
 

Rozwijanie i wdrażanie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
Promowanie kampanii edukacyjnych i społecznych w zakresie profilaktyki 
uzależnień 

 
Cel konkursu:  
Zmniejszanie zagrożeń wynikających z uzależnień w województwie 
małopolskim. 
 
W szczególności wspierane będą następujące działania:  

a. kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich wobec uzależnień 
b. wspieranie działań na rzecz rodzin z problemem uzależnień w szczególności 

od narkotyków, alkoholu i sekt 
c. promowanie pozytywnych postaw społecznych. 

 
Realizator konkursu: Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i 
Przeciwdziałania Uzależnieniom 
 

 
Zwiększanie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy 
psychologicznej i socjoterapeutycznej w szczególności dla dzieci z rodzin z 
problemami alkoholowymi. 

 
Cel konkursu:  
Zwiększenie ilości profesjonalnie funkcjonujących świetlic 
socjoterapeutycznych. 
 
W szczególności wspierane będą następujące działania:  

a. Podnoszenie kompetencji zawodowych wśród pracowników świetlic 
socjoterapeutycznych. 
 
Realizator konkursu: Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i 
Przeciwdziałania Uzależnieniom 
 
3.OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA 
 

 
Promocja zdrowia i prewencja schorzeń cywilizacyjnych 
 

 
 
 
 
Cel konkursu: 
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Poprawa wskaźników epidemiologicznych obserwowanych w populacji 
województwa małopolskiego. 
 
W szczególności wspierane będą następujące działania: 

 
a. Edukacja zdrowotna w zakresie zapobiegania chorobom układu krążenia i 

chorobom nowotworowym. 
b. Promocja karmienia piersią 

 
Realizator konkursu: Departament Polityki Społecznej 
 

Wzmocnienie pomocy w opiece nad chorymi terminalnie. 

 
Cel konkursu:  
Umożliwienie godnego życia osobom chorym terminalnie. 
 
W szczególności wspierane będą następujące działania:  

 a. wspieranie działań na rzecz osób chorych terminalnie, 
 

Realizator konkursu: Departament Polityki Społecznej 
 
4. EDUKACJA 
 

 
Regionalny Program Stypendialny 

 
Cel konkursu: 

 Wsparcie stypendialne i promocja młodzieży szczególnie uzdolnionej; 

 Poprawa szans edukacyjnych uczniów i studentów; 

 Wzrost aktywności edukacyjnej młodzieży. 
 
W szczególności wspierane będą następujące działania:  

a.Małopolskie stypendium  
- stypendia dla uczniów i studentów; 

b.Mobilna młodzież  
- stypendia umożliwiające dofinansowanie kursów językowych oraz staży i 
praktyk studenckich. 

Realizator konkursu: Departament Edukacji i Kultury, Zespół ds.edukacji 
 

 
Nasz region - nasza tożsamość 

 
Cel konkursu: 

 Objęcie edukacją regionalną szerokiej rzeszy uczniów szkół 
małopolskich; 

 Zapoznanie młodzieży z kulturą duchową i materialną najbliższej 
sercu miejscowości, okolicy oraz całego województwa; 
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 Zachęcenie uczniów do kreowania inicjatyw zmierzających do 
uchronienia od zapomnienia odchodzących w przeszłość 
(zagrożonych niepamięcią) zjawisk kulturowych; 

 Kształtowanie w młodym pokoleniu poczucia przynależności do 
regionu i tożsamości regionalnej. 

 
W szczególności wspierane będą następujące działania:  

a. Poszukujemy wartości, autorytetów, mistrzów… 
– organizacja i finansowanie projektów polegających na wyszukiwaniu przez 
młodzież w swoim otoczeniu zjawisk kulturowych (postaci, miejsc, tradycji) oraz 
przygotowanie o nich relacji w postaci tekstu, nagrania, fotoreportażu itp., które 
mogłyby być wykorzystywane następnie do celów edukacji regionalnej. 

b. Zachwycić się Małopolską 
– organizacja i finansowanie cyklu wycieczek krajoznawczych po Małopolsce, 
realizowanego według opracowanej uprzednio spójnej koncepcji, określającej 
w usystematyzowany sposób dobór uczestników i rejonów województwa oraz 
precyzującej formy artystycznych sprawozdań dokonywanych przez uczniów. 

 
Realizator działań: Departament Edukacji i Kultury, Zespół ds.edukacji 
 
 

 
Stypendia Regionów Partnerskich 

 
Cel konkursu:  

 Rozwijanie współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi Województwa 
Małopolskiego i Regionów Rhône-Alpes oraz Obwodu Lwowskiego; 

 Rozwijanie wymiany stypendialnej podwyższającej poziom naukowy; 
 Realizacja programu współpracy międzynarodowej w dziedzinie 

edukacji na rok 2006 z Regionem Rhone-Alpes i Obwodem 
Lwowskim; 

 Promocja oferty edukacyjnej małopolskich uczelni wyższych wśród 
studentów regionów partnerskich 

 
W szczególności wspierane będą następujące działania:  

a. Obsługa programu stypendialnego Województwa Małopolskiego dla 
studentów z Regionu Rhone-Alpes; 

b. Obsługa programu stypendialnego Województwa Małopolskiego dla 
studentów z Obwodu Lwowskiego; 

 
Realizator działań: Departament Edukacji i Kultury, Zespół ds. edukacji 
 

 
Edukacja na rzecz bezpieczeństwa na drogach 

 
Cel konkursu: 

 Poprawa bezpieczeństwa na drogach dzieci i młodzieży; 

 Kształtowanie wśród młodzieży poprawnych zachowań w ruchu 
drogowym; 
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 Kształtowanie wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo swoje i bliźnich. 

 
W szczególności wspierane będą następujące działania:  

a. Trzymaj się drogi  
– projekty upowszechniające zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. 

b. Bezpieczna droga do szkoły  
– projekty zaznajamiające dzieci i młodzież z zasadami i przepisami ruchu 

drogowego. 
c. Poruszam się samodzielnie i bezpiecznie  

– projekty kształtujące odpowiednie postawy sprzyjające bezpieczeństwu. 
d. Bądź partnerem na drodze 

– projekty realizujące zadania dydaktyczne, popularyzujące wychowanie dzieci  
i młodzieży w duchu poszanowania zasad ruchu drogowego. 

e. Droga i ja  
– projekty uświadamiające dzieciom i młodzieży, że ich bezpieczeństwo zależy od 
ich ostrożności i rozsądku.  

 
Realizator konkursu: Departament Edukacji i Kultury, Zespół ds.edukacji 
 
 
5. KULTURA 
 

Mecenat Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury – „Mecenat 
Małopolski” 

 
Cel konkursu:  
Wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom, prowadzącym działalność pożytku 
publicznego, realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
dziedzinie kultury, odpowiadającej celom Strategii Rozwoju Województwa 
Małopolskiego. 
 
W szczególności wspierane będą następujące działania:  

a. „Twórczość profesjonalna” 
 – wspieranie, promowanie i tworzenie warunków sprzyjających uprawianiu i 
rozwojowi profesjonalnej sztuki oraz prowadzeniu działalności kulturalnej w formach 
zorganizowanych programowo 
b. „Regionalizm - wartości – tradycja” 
– wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości małopolskiego - 
regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnych działań 
przyczyniających się do umocnienia tożsamości regionalnej oraz otwartości 
mieszkańców Małopolski, a także kształtowania wizerunku regionu. 
 
Realizator konkursu: Departament Edukacji i Kultury, Zespół ds.kultury 
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6. TURYSTYKA 
 

 
„Małopolska Gościnna” 

 
Cel konkursu:  
Podniesienie atrakcyjności turystycznej i poprawa bezpieczeństwa na 
obszarach turystycznych Województwa Małopolskiego. 
 
W szczególności wspierane będą następujące działania:  

a) badania ruchu turystycznego,  
b) oznakowanie turystyczne,  
c) aktywizacja Szlaku Architektury Drewnianej,  
d) kreowanie nowych produktów turystycznych, w tym szlaków turystycznych, 
e) odnawianie szlaków turystycznych, 
f) tworzenie małej infrastruktury turystycznej,  
g) realizacja imprez turystycznych,  
h) promowanie atrakcji turystycznych regionu - druki, prezentacje, targi, warsztaty 
branżowe i dziennikarskie,  
i) porządkowanie, estetyzacja, znakowanie, zabezpieczanie, monitoring atrakcji i 
obiektów turystycznych w tym szlaków turystycznych,  
j) doposażanie służb ratowniczych bezpośrednio odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo na obszarach turystycznych w sprzęt do ratowania życia,  
k) szkolenia i warsztaty specjalistyczne z zakresu podniesienia bezpieczeństwa 
osobom przebywającym na obszarach turystycznych 
 
Realizator konkursu: Departament Edukacji i Kultury, Zespół ds. turystyki 
 
7.KULTURA FIZYCZNA I SPORT 
 

Upowszechnianie kultury fizycznej 
 

 
Cel konkursu: 
Rozwój szeroko pojętej kultury fizycznej w województwie małopolskim. 
 
W szczególności wspierane będą następujące działania:  

a. organizacja masowych imprez rekreacyjno – sportowych o zasięgu 
wojewódzkim; 

b. organizacja imprez sportowych o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim   
i międzynarodowym; 

c. organizacja wojewódzkich międzyuczelnianych imprez sportowych dla 
studentów wyższych uczelni województwa małopolskiego; 

d. organizacja ogólnopolskich i wojewódzkich imprez sportowych dla 
mieszkańców wsi i małych miasteczek; 

e. organizacja wojewódzkich i ogólnopolskich imprez sportowych dla środowiska 
osób niepełnosprawnych; 

f. udział reprezentantów województwa małopolskiego osób niepełnosprawnych 
w zawodach ogólnopolskich. 
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Realizator konkursu: Departament Edukacji i Kultury, Zespół ds. sportu  

 

Wspieranie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży    
 

 
Cel konkursu: 
Rozwój sportu dzieci i młodzieży województwa małopolskiego. 
 
W szczególności wspierane będą następujące działania:  

a. organizacja ponadpowiatowych i wojewódzkich zawodów sportowych dla 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; 

b. udział reprezentantów województwa małopolskiego w finałach ogólnopolskich 
zawodów sportu szkolnego; 

c. organizacja Mistrzostw Województwa Małopolskiego w kategoriach 
wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców w 
dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego; 

d. organizacja przygotowań reprezentantów województwa małopolskiego w 
finałach ogólnopolskiego systemem sportu młodzieżowego w formie 
konsultacji i zgrupowań szkoleniowych; 

e. udział reprezentantów województwa małopolskiego w finałach 
ogólnopolskiego systemem sportu młodzieżowego; 

f. prowadzenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików poprzez organizację konsultacji  
      i zgrupowań szkoleniowych oraz startów kontrolnych. 

 
Realizator konkursu: Departament Edukacji i Kultury, Zespół ds. sportu 
 
8. ROZWÓJ GOSPODARCZY i RYNEK PRACY 

 

 
Tworzenie i funkcjonowanie Gminnych Centrów Informacji 

 
Cel konkursu: 
Tworzenie warunków zapewniających społecznościom lokalnym łatwego 
dostępu do nowoczesnych technologii przekazu informacji. 

 
Priorytety: Priorytety konkursu, ustala co roku Ministerstwo Gospodarki i Pracy 

 
Realizator konkursu: Wojewódzki Urząd Pracy 
 

 

 
Konserwator 

 
Cel konkursu:  
Zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego osób długotrwale bezrobotnych 
oraz wsparcie Instytucji Kultury i innych podmiotów realizujących zadania na 
rzecz zachowania i rewitalizacji zabytków oraz odnowy krajobrazu 
kulturowego. 
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W szczególności wspierane będą następujące działania:  

a. czasowe zatrudnienie osób bezrobotnych 
b. odnowienie posiadanych kwalifikacji zawodowych lub uzyskanie nowych 

umiejętności przez osoby długotrwale bezrobotne 
c. utrzymanie i odnowa substancji zabytkowej na terenie województwa 

 
Realizator konkursu: Wojewódzki Urząd Pracy 
 
9. ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH i ŚRODOWISKA 
 

Doposażenie OSP Województwa Małopolskiego w sprzęt do ratownictwa 
techniczno-chemiczno-ekologicznego. 

 
Cel konkursu:  
Ograniczania skutków poważnych awarii przemysłowych oraz katastrof 
komunikacyjnych dla ludzi i środowiska. 
 
W szczególności wspierane będą następujące działania:  

a. poprawa szeroko pojętego bezpieczeństwa mieszkańców regionu, 
b. poprawa bezpieczeństwa strażaków-ratowników, 
c. przeciwdziałanie zagrożeniom porządku publicznego. 

Realizator konkursu: Departament Środowiska i Rozwoju Wsi 

Realizacja zadań w ramach Programu aktywizacji gospodarczej i ochrony 
dziedzictwa małopolskich Karpat „OWCA plus”. 

 
Cel konkursu:  
Aktywizacja gospodarcza i ochrona dziedzictwa Karpat. 
 
W szczególności wspierane będą następujące działania:  

a. aktywizacja gospodarcza wiejskich obszarów górskich, 
b. aktywizacja społeczna oraz wzmocnienie zaangażowania instytucji, 
c. ochrona krajobrazu oraz różnorodności biologicznej flory i fauny. 

Realizator konkursu: Departament Środowiska i Rozwoju Wsi 

 
10. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU MAŁOPOLSKICH ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

 

Promocja i organizacja wolontariatu 
 

 
Cel konkursu:  
Upowszechnienie postaw związanych z wolontariatem wśród mieszkańców 
Małopolski.  
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W szczególności wspierane będą następujące działania:  

a. tworzenie centrów wolontariatu  
b. organizowanie akcji i imprez popularyzujących i upowszechniających 

wolontariat (spotkania, konferencje, seminaria, konkursy, kampanie społeczne 
itp.) 

c. opracowywanie i publikowanie materiałów informacyjnych dotyczących 
wolontariatu w Małopolsce 

d. organizacja szkoleń i warsztatów dla wolontariuszy związanych 
 z  przygotowaniem ich do pracy  

Realizator konkursu: Kancelaria Zarządu 

 
Wsparcie rozwoju infrastruktury społecznej trzeciego sektora 
 

 
Cel konkursu:  
Wyrównywanie szans organizacji pozarządowych w Małopolsce. 
 
W szczególności wspierane będą następujące działania:  

a. tworzenie punktów informacyjno-doradczych dla organizacji 
b. wsparcie poradnictwa, doradztwa, konsultacji dla organizacji pozarządowych  
c. organizacja szkoleń, warsztatów dla organizacji pozarządowych; 

 
Realizator konkursu: Kancelaria Zarządu 
 

 
Wzmocnienie procesów integracji sektora pozarządowego w Małopolsce 
poprzez wsparcie i promocję procesów federalizacji. 
 

 
Cel konkursu:  
Wspieranie tworzenia i funkcjonowania federacji organizacji pozarządowych 
 
W szczególności wspierane będą następujące działania:  

a. wspieranie funkcji rzeczniczych i reprezentacyjnych federacji  
- Konferencje, spotkania, seminaria, fora w celu zainicjowania federacji 

organizacji lub dla członków organizacji istniejącej, 
- Organizowanie wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy innymi 

organizacjami, związkami, instytucjami krajowymi, promocja „dobrych 
przykładów”, 

- Szkolenia, warsztaty, konsultacje i doradztwo dla organizacji 
członkowskich, 

- Tworzenie systemu informacji, wydawanie materiałów oraz 
prowadzenie akcji informacyjnych dot. federacji organizacji (plakaty, 
foldery, ulotki, wydawnictwa, itp.), 

b. akcje informacyjne i promocyjne związane z federalizacją. 
 
Realizator konkursu: Kancelaria Zarządu 
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Działanie 2.  
Wykorzystanie funduszy strukturalnych przez organizacje pozarządowe do 
realizacji zadań pożytku publicznego 
 
Wybrane formy współpracy: 

 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 
Zgodnie z obowiązującymi procedurami programu, w tym m.in.: szkolenia, 
stypendia, konsultacje, spotkania informacyjne, konkursy 

 Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III, K 
Komponent A: Program Polska – Republika Słowacka 
Komponent C: Projekt GROW, Projekt SMART 
Zgodnie z obowiązującymi procedurami programu w tym m.in.: szkolenia, porady 
indywidualne 

 Europejski Fundusz Społeczny:  
Zgodnie z obowiązującymi procedurami programu w tym m.in.: szkolenia, porady 
indywidualne 

 Punkty informacyjne ZPORR, INTERREG, Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

 
Realizator działań: Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych, 
Departament Edukacji i Kultury, Departament Środowiska i Rozwoju Wsi, 
Wojewódzki Urząd Pracy 
 
Priorytet 4.  
Aktywne uczestnictwo sektora pozarządowego w kształtowaniu polityki 
regionalnej 
 
Cel: Wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w kształtowaniu polityki 
regionalnej 
 
Działanie 1.  
Małopolska Rada Pożytku Publicznego  
Małopolska Rada Pożytku Publicznego jest zespołem pomocniczym samorządu 
województwa małopolskiego w zakresie realizacji zasady dialogu obywatelskiego 
oraz kształtowania właściwej współpracy samorządu województwa z organizacjami 
pozarządowymi  
 
 
Wybrane formy współpracy: 

 Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie 

 Konsultowanie rządowych i regionalnych projektów aktów prawnych 
dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu 

 Stałe monitorowanie oraz doskonalenie współpracy samorządu województwa 
z organizacjami pozarządowymi 

 Udział w pracach Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych 
 
Realizator działań: Kancelaria Zarządu 
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Działanie 2. 
Udział organizacji pozarządowych w pracach branżowych zespołów opiniująco-
doradczych powoływanych z inicjatywy samorządu województwa 
 
Wybrane formy współpracy: 

 wspólne posiedzenia, konferencje itp. 

 opinie, wnioski, stanowiska w ważnych dla rozwoju regionu sprawach 

 członkostwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w radach 
i komitetach  

 udział organizacji pozarządowych w posiedzeniach komisji Sejmiku 
Województwa 

 
Przedstawiciele trzeciego sektora uczestniczyć będą w 2006 roku w pracach m.in. 
następujących zespołów o charakterze opiniująco-doradczym: 
Regionalny Komitet Sterujący, Komisja Wspólna Samorządów Terytorialnych i 
Gospodarczych Małopolski, Małopolska Rada ds. Zatrudnienia, Małopolska Rada 
Edukacji, Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego, Małopolska Rada 
Przeciwdziałania Uzależnieniom, Wojewódzka Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, 
Małopolska Rada ds. Konsumentów, Małopolska Rada Zdrowia Publicznego. 
 
Realizator działań: departamenty Urzędu Marszałkowskiego oraz jednostki 
organizacyjne: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy 
 
Działanie 3 
Włączenie organizacji pozarządowych w proces przygotowania, opiniowania  
i upowszechniania podstawowych dokumentów programowych w nowym 
okresie programowania 2007 – 2013 tj.  Strategii Rozwoju Województwa 
Małopolskiego na lata 2007-2013 oraz Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007 - 2013 
 
Wybrane formy współpracy :  

 konferencje i konsultacje regionalne 

 akcje edukacyjne i informacyjne 
 
Realizator działań: Kancelaria Zarządu, Departament Polityki Regionalnej i Funduszy 
Strukturalnych 
 
Rozdział IV.  Efekty realizacji programu 
- lepsze zaspokajanie potrzeb społecznych 
- wzrost poziomu życia mieszkańców 
- wzrost odpowiedzialności mieszkańców Małopolski za losy regionu 
- zwiększenie udziału mieszkańców Małopolski w rozwiązywaniu problemów 

lokalnych i regionalnych 
- upowszechnienie partnerskiego modelu realizacji zadań w drodze współpracy 

administracji publicznej z sektorem pozarządowym 
- umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i 

struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych 
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Rozdział VI. Postanowienia końcowe 
 
Finansowanie programu: 
Program jest finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2006 
 
 
Przybliżone terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert: 

- grudzień 2005 – luty 2006 roku -  otwarte konkursy ofert na zadania z 
dziedziny: kultury fizycznej i sportu, kultury, turystyki, polityki społecznej, 
profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, ochrony i promocji zdrowia, 
edukacji, rozwoju obszarów wiejskich i środowiska (konkurs pn. Program 
aktywizacji gospodarczej i ochrony dziedzictwa małopolskich Karpat „OWCA 
plus”), wzmocnienia potencjału małopolskich organizacji pozarządowych 

 

- marzec – kwiecień 2006 - konkurs na zadania związane z rynkiem pracy 
"Konserwator" 

 

- kwiecień - maj 2006 rok - II edycja konkursów na zadania z zakresu kultury 
fizycznej i sportu oraz kultury, realizowane w II półroczu 2006 roku 

 

- maj – czerwiec – konkurs z dziedziny rozwoju obszarów wiejskich i środowiska 
(konkurs pn. Doposażenie OSP województwa małopolskiego w sprzęt do 
ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego”) 

 

Konkurs "Gminne Centra Informacji" jest realizowany na we współpracy z 
Ministerstwem Polityki Społecznej i Pracy i zostanie ogłoszony po podaniu terminu 
przez Ministerstwo. 
 

Konkursy mogą być także ogłaszane w innych terminach w trakcie całego roku 
budżetowego w sytuacji, gdy środki zaplanowane na realizację zadań nie zostały 
wykorzystane w pierwszej edycji konkursu. 
 

 
 

 

 


