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Rozdział I. Wprowadzenie 
 

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, Dz.U. z 2004 r. Nr. 153 poz. 1271, 
Nr. 116 poz. 1206, Nr. 214 poz. 1806, Dz.U. z 2006 r. Nr. 126 poz. 875, Nr. 102, poz. 
1055) 
 
Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami) 
 
Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności 
pożytku publicznego i o 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. 27 grudnia 
2005 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 264, poz. 2207), 
 
Uchwała Nr XLI/527/06 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 
2006 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na 
lata 2007-2013” 
 
Oraz inne ustawy szczegółowe: 
 
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.04.64.593 z póżn. 
zmianami) 
 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz.U z 2002 r. poz.Nr. 147 poz. 1231 z późn zmianami) 
 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr.179 
poz.1485) 
 

Ustawa z dnia 27 sierpnia1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 1997 r. Nr. 123 poz. 776 z póżń. 
zmianami) 
 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 
2003r. Nr. 162, poz. 1568 z późń. zmianami) 
 
 
Miejsce realizacji Programu: 

 Obszar Województwa Małopolskiego, tworzonego przez 22 powiaty  
i 182 gminy 
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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 o 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 

 spółdzielnie socjalne 
 

 
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  

 

Rozdział III. Program współpracy a inne programy wojewódzkie. 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 jest spójny z 
następującymi dokumentami programowymi wyznaczającymi kierunki rozwoju 
regionu: 

- Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 

oraz 
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- Małopolskim Programem Ochrony Zdrowia na lata 2006-2013 
- Małopolskim Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2004-

2008 
- Małopolskim Programem Polityki Prorodzinnej na lata 2004-2007 
- Małopolskim Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom 

na lata 2004-2007 
- Programem aktywizacji gospodarczej i ochrona dziedzictwa 

małopolskich Karpat – OWCA PLUS na lata 2005-2009 
- Programem Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 

2005-2012 
- Wojewódzkim Programem Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu 

Kulturowego Małopolski na lata 2006-2009 
- Regionalną Strategią Innowacji Województwa Małopolskiego na lata 

2005-2013 

a także z przygotowywanymi programami: 

- Wojewódzkim Programem Polityki i Pomocy Społecznej wobec Starości 

- Małopolskim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
- Wojewódzkim programem dotyczącym wyrównywania szans osób 

niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu 
oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Województwie Małopolskim 

- Programami związanymi z rozwojem rynku pracy 
- Programem w dziedzinie edukacji i nauki 

 

Rozdział IV. Cel programu, priorytety, działania i formy współpracy. 

Cel nadrzędny programu: 

Wzmocnienie współpracy samorządu województwa z sektorem pozarządowym 
w realizacji działań służących wypełnianiu wizji rozwoju regionu. 

Wizja 

„Małopolska regionem szans, wszechstronnego rozwoju ludzi i nowoczesnej 
gospodarki, silnym aktywnością swych mieszkańców, czerpiącym  
z dziedzictwa przeszłości i zachowującym tożsamość w integrującej się 
Europie”. 

Cele szczegółowe: 

1. Wzrost efektywności i skuteczności zaspokajania potrzeb mieszkańców 
Małopolski. 

2. Poprawa współpracy międzysektorowej pomiędzy sektorem 
pozarządowym a administracją publiczną. 

3. Wzmocnienie potencjału sektora pozarządowego w Małopolsce. 
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4. Wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w kształtowaniu polityki 
regionalnej, tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej 
mieszkańców regionu. 

 
 
Priorytet 1.  
Realizacja zadań pożytku publicznego 
 
Cel: Wzrost efektywności i skuteczności zaspokajania potrzeb mieszkańców 
Małopolski dzięki włączeniu w realizację zadań publicznych sektora 
pozarządowego. 
 

Działanie 1. 
Realizacja zadań publicznych zlecanych w trybie otwartego konkursu ofert 
 
Samorząd województwa realizuje zadania publiczne o charakterze wojewódzkim, tzn 
takie które zasięgiem wykraczają poza teren poszczególnych wspólnot gminnych  
i powiatowych i służą zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców. Zadania te są 
realizowane w zakresie odpowiadającym ustawowym uprawnieniom samorządu 
województwa. W realizacji zadań, w celu zapewnienia większej skuteczności i 
efektywności ich realizacji samorząd województwa współpracuje z sektorem 
pozarządowym. Uznając prawo sektora pozarządowego do współdefiniowania i 
rozwiązywania problemów społecznych, samorząd województwa wspiera zadania 
zgłaszane przez sektor pozarządowy do realizacji. W roku 2007 za priorytetowe dla 
rozwoju województwa uznane zostały zadania z następujących obszarów:  
 
 

Obszar I. Polityka społeczna 

 
Zadanie I.1  
Poprawa kondycji rodziny małopolskiej 
 
Cele konkursu: 

 Skuteczne zapobieganie patologii wychowania, przemocy, przestępczości 
oraz uzależnieniom poprzez wsparcie środowiskowe.  

 Wdrażanie skutecznych rozwiązań na rzecz wspierania i rozwoju zastępczego 
rodzicielstwa.  

 Rozwijanie współpracy międzyresortowej w niesieniu pomocy 
postpenitencjarnej oraz podejmowanie działania w zakresie koordynacji i 
spójności oddziaływań w reintegracji zawodowej i społecznej.  

 Rozwijanie idei tworzenia CIS jako formy reintegracji społecznej i zawodowej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozpowszechnianie 
informacji o regulacjach prawnych, standardach świadczonych usług, 
pozyskiwaniu beneficjentów oraz zasadach działalności i finansowania. 

 
Konkurs grantowy jest odpowiedzią na zapotrzebowanie w zakresie polityki 
prorodzinnej. Zaproponowane priorytety są zgodne ze Strategią 
Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 - 2013, zwłaszcza w zakresie 
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kierunków polityki: V.2 Integrująca polityka społeczna oraz V.3 Poprawa kondycji 
rodziny małopolskiej. 
 
W szczególności wspierane będą następujące działania: 

1. Wsparcie środowiskowe dla dzieci i młodzieży zagrożonej demoralizacją 

2. Wspieranie zastępczego rodzicielstwa. 

3. Pomoc osobom opuszczającym zakłady karne i ich rodzinom. 

4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

5. Wspieranie poradnictwa rodzinnego. 

6. Pomoc rodzinom wielodzietnym. 

7. Wspieranie młodzieżowych ośrodków szkolno-wychowawczych 

 
Wybór ofert:  
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niż jednej oferty. 
 
Realizator konkursu: 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. 
 
Zadanie I.2  
Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej dotyczącej osób 
niepełnosprawnych 
 
Cel konkursu: 

 Organizacja środowiskowego wsparcia dla osób i rodzin z osobą 
niepełnosprawną.  

 Kształtowanie właściwych postaw wobec niepełnosprawności.  

 Pomoc dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie. 

 
Dofinansowanie realizacji wybranych zadań przyczyni się do aktywizacji środowiska 
osób niepełnosprawnych oraz rozszerzenia wsparcia środowiskowego.  
 
W szczególności wspierane będą następujące działania: 

1) Rozwój oferty wsparcia środowiskowego dla osób i rodzin z osobą 
niepełnosprawną, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich. 

2) Promocja sztuki osób niepełnosprawnych. 

3) Upowszechnianie informacji na temat rodzajów i dostępności pomocy oraz praw 
osób niepełnosprawnych.  

4) Organizacja szkoleń i kursów dla osób pracujących z osobami 
niepełnosprawnymi.  

5) Wsparcie ośrodków wczesnej interwencji 

 

Wybór ofert:  
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niż jednej oferty. 
 
Realizator konkursu: 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (działania 1-4), Zespół ds. 
Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych - Departament Polityki Społecznej 
UMWM (działanie 5) 



 7  

 

 

 
 
Zadanie I.3  
Przeciwdziałanie społecznemu wykluczaniu osób starszych  
 
Cel konkursu: 
Rozwój systemu opieki oraz tworzenie warunków do integracji i aktywności osób 
starszych. 
 
Zadania z zakresu opracowywania programów przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu wynikają z ustawy o pomocy społecznej. Konkurs jest również 
bezpośrednio związany z realizacją zapisów Strategii Rozwoju Województwa 
Małopolskiego na lata 2007-2013. 
  
W szczególności wspierane będą następujące działania: 

1) Działania edukacyjne kierowane do osób starszych, ze szczególnym 
uwzględnieniem korzystania z nowych rozwiązań tele - informatycznych.  

2) Działania informacyjne dotyczące praw i uprawnień osób starszych, dostępnej 
oferty wsparcia oraz możliwości jej tworzenia. 

3) Organizacja czasu wolnego, w szczególności wspieranie działań z zakresu 
uczestnictwa w życiu lokalnym i publicznym, amatorskiej twórczości 
artystycznej, kultywowania folkloru, podtrzymywania tradycji. 

4) Budowanie pozytywnego społecznego wizerunku osób starszych.  

 
Wybór ofert:  
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niż jednej oferty. 
 
Realizator konkursu: 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. 
 
 

Obszar II. Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom  

 
Zadanie II.1 
Wspieranie kampanii edukacyjnych i społecznych w zakresie profilaktyki 
uzależnień. 
 
Cel konkursu: 
Poszerzenie i wzmocnienie oddziaływań psychoedukacyjnych w obszarze profilaktyki 
problemowej (dzieci, młodzież, rodzina). 
 
Proponowane zadania są kontynuacją zadań wynikających z „Małopolskiego 
Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2004 -2007”. 
 
W szczególności wspierane będą następujące działania: 

1) Działania na rzecz osób uzależnionych. 

2) Kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich wobec uzależnień. 

3) Wspieranie działań na rzecz rodzin z problemem uzależnień w szczególności od 
narkotyków, alkoholu, nikotyny a także sekt. 
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4) Promowanie pozytywnych postaw społecznych. 

 
Wybór ofert:  
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niż jednej oferty. 
 
Realizator konkursu: 
Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania 
Uzależnieniom. 
 
Zadanie II.2 
Budowanie systemu pomocy dzieciom i młodzieży poprzez wspieranie świetlic 
socjoterapeutycznych i opiekuńczo - wychowawczych.  
 
Cel konkursu: 
Zwiększanie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy 
psychologicznej i socjoterapeutycznej w szczególności dla dzieci z rodzin z 
problemami alkoholowymi. 
 
Proponowane zadania są kontynuacją zadań wynikających z „Małopolskiego 
Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2004 -2007” 
 
W szczególności wspierane będą następujące działania: 

1) Podnoszenie kompetencji zawodowych wśród pracowników świetlic 
socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych.  

2) Wpieranie powstawania nowych świetlic. 

3) Poszerzenie oferty świetlic. 

 
Wybór ofert:  
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niż jednej oferty. 
 
Realizator konkursu: 
Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania 
Uzależnieniom. 
 
 
Zadanie II.3  
Wspieranie tworzenia centrów integracji społecznej.  
 
Cel konkursu: 
Promowanie pozytywnych postaw społecznych ważnych dla profilaktyki  
i rozwiązywania problemów uzależnień. 
Prowadzenie działań o charakterze kulturalno - społecznym w szczególności dla 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
 
Proponowane zadanie wynika z realizacji „Małopolskiego Programu Profilaktyki i 
Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2004 -2007”. 
 
W szczególności wspierane będą następujące działania: 

 doposażenie CIS 
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Wybór ofert:  
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niż jednej oferty. 
 
Realizator konkursu: 
Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania 
Uzależnieniom. 
 

Obszar III. Promocja zdrowia  

 
Zadanie III.1  
Promocja zdrowia i prewencja schorzeń cywilizacyjnych 
 
Cel konkursu: 
Poprawa wskaźników epidemiologicznych obserwowanych w populacji województwa 
małopolskiego w zakresie schorzeń cywilizacyjnych. 
 
Od wielu lat głównymi przyczynami zgonów wśród mieszkańców Małopolski są 
choroby układu krążenia (50,7%) oraz choroby nowotworowe (25,2%)1, jednocześnie 
stanowią one główne przyczyny zachorowań zarówno u kobiet i mężczyzn. Ponadto 
wśród osób „zdrowych” w Małopolsce stwierdza się występowanie czynników ryzyka 
tych chorób (26% mężczyzn i 18% kobiet ma hypertrójglicerydemię, 36% mężczyzn  
i 35%  kobiet ma nadciśnienie, 31% mężczyzn i 18% kobiet regularnie pali papierosy, 
65% mężczyzn i 52% kobiet ma nadwagę i otyłość)2. 
Mając na uwadze wzrost dalszego przeciętnego trwania życia mieszkańców naszego 
regionu należy realizować działania związane z edukacją zdrowotną zmierzającą do 
redukcji modyfikowalnych czynników ryzyka tych chorób, co w dłuższej perspektywie 
czasowej może poprawić wskaźniki epidemiologiczne i jest zgodne z Małopolskim 
Programem Ochrony Zdrowia na lata 2006-20133 i Małopolskim Programem Ochrony 
Zdrowia Psychicznego na lata 2004 –2008.4 
 
W szczególności wspierane będą następujące działania: 

1) Edukacja zdrowotna w zakresie zapobiegania chorobom układu krążenia. 

2) Edukacja zdrowotna w zakresie zapobiegania chorobom nowotworowym. 

3) Edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki chorób psychicznych. 

4) Edukacja chorych i ich rodzin w zakresie opieki paliatywnej. 

 
Wybór ofert:  
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niż jednej oferty. 
 
Realizator: 
Zespół ds. Ochrony i Promocji Zdrowia 
Departament Polityki Społecznej UMWM 
 

                                                 
1 wg danych Małopolskiego Centrum Promocji Zdrowia w Krakowie 
2 Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badania Stanu Zdrowia Ludności – PROGRAM WOBASZ, Warszawa, Kraków 2005, str. 12-13. 
3 Małopolski Program Ochrony Zdrowia na lata 2006– 2013, Kraków 2006, str. 43-44. 
4 Małopolski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2004-2008, Kraków 2004 
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Obszar IV. Kultura fizyczna i sport 

 
Zadanie IV.1 
Upowszechnianie kultury fizycznej 
 
Cel konkursu: 
Rozwój kultury fizycznej w województwie małopolskim 
 
Zakres zadania jest zgodny z celami zawartymi w Strategii Rozwoju Województwa 
Małopolskiego. Realizacja zadania objętego konkursem wpłynie na poprawę jakości i 
poziomu kształcenia mieszkańców, poprawę szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, 
promocję zdrowego stylu życia. Konkurs ofert to także propozycja udziału w 
aktywnym spędzania czasu wolnego. 
 
 
W szczególności wspierane będą następujące działania: 

1) Wspieranie organizacji masowych imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze 
wojewódzkim dla dzieci i młodzieży. 

2) Wspieranie udziału osób niepełnosprawnych w zawodach sportowych. 

3) Wspieranie organizacji imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i 
międzynarodowym. 

 
Wybór ofert:  
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niż jednej oferty. 
 
Realizator konkursu: 
Zespół Ds. Programów Sportowych 
Departament Edukacji i Sportu UMWM 
 
 
Zadanie IV.2 
Wspieranie współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży 
 
Cel konkursu: 
Rozwój sportu dzieci i młodzieży województwa małopolskiego. 
 
Zakres zadania realizuje zapisy Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego. 
Ogólnopolski system sportu młodzieżowego stworzony dla dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo wymaga wsparcia systemu przygotowań (zgrupowania i 
konsultacje) i udziału w finałach Mistrzostw Polski w kategoriach wiekowych: junior, 
junior młodszy i młodzieżowiec. Kadra wojewódzka młodzików to kuźnia przyszłych 
reprezentantów Polski w zawodach rangi europejskiej i światowej.  
System sportu szkolnego to nauka rywalizacji sportowej wśród uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie małopolskim. 
 
W szczególności wspierane będą następujące działania: 

1) Przygotowanie i udział reprezentantów województwa małopolskiego w  finałach 
ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżowego oraz  zawodach finałowych 
sportu szkolnego. 
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2) Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików. 

3) Ponadpowiatowe i wojewódzkie zawody sportowe dla uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

 
Wybór ofert:  
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niż jednej oferty. 
 
Realizator konkursu : 
Zespół Ds. Programów Sportowych 
Departament Edukacji i Sportu UMWM 
 

Obszar V. Edukacja 

 
Zadanie V.1.  
„Regionalny Program Stypendialny” 
 
Cel konkursu: 

 Wzrost aktywności edukacyjnej młodzieży. 

 Zachęcanie młodych osób do rozwijania własnych zdolności oraz do 
aktywnego poszukiwania dróg realizacji planów i aspiracji. 

 Zmniejszenie zjawisk migracji/emigracji uzdolnionych osób z Małopolski do 
innych regionów/krajów. 

 Wykształcenie specjalistów w różnych dziedzinach, którzy w przyszłości będą 
stanowić o sile i konkurencyjności regionu. 

 Promocja Województwa Małopolskiego poprzez wspieranie udziału wybitnych 
osób w wydarzeniach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 

 Utworzenie systemu wsparcia rozwoju osób uzdolnionych i mogących 
wykazać się szczególnymi osiągnięciami naukowymi/w nauce, artystycznymi 
lub sportowymi. 

 
Otwarty Konkurs Ofert pn. „Regionalny Program Stypendialny” wynika z realizacji 
założeń Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 /I.1. 
Poprawa jakości i poziomu wykształcenia mieszkańców oraz I.5. Wsparcie i 
promocja talentów/. 

 Należy stworzyć korzystne warunki dla poprawy szans edukacyjnych 
uczniów i studentów, sprzyjające wzrostowi aktywności edukacyjnej 
młodzieży oraz ujawnieniu się i rozwijaniu talentów uczniów pochodzących 
z terenu Województwa Małopolskiego.  

 Należy stworzyć korzystne warunki sprzyjające wykształceniu specjalistów 
w różnych dziedzinach, którzy w przyszłości będą stanowić o sile i 
konkurencyjności regionu poprzez udzielanie stypendiów umożliwiających 
dofinansowanie kursów językowych oraz staży i praktyk studenckich. 

 
W szczególności wspierane będą następujące działania: 

1) Małopolskie stypendium – stypendia dla studentów i uczniów gimnazjum oraz 
szkół ponadgimnazjalnych, mogących wykazać się szczególnymi 
osiągnięciami w nauce/naukowymi, osiągnięciami artystycznymi lub 
sportowymi 
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2) Mobilna młodzież – stypendia umożliwiające dofinansowanie kursów 
językowych oraz staży i praktyk studenckich zarówno krajowych jak i 
zagranicznych 

3) Rozwiń talent – wsparcie rozwoju osób uzdolnionych, np. poprzez organizację 
lub dofinansowanie kursów specjalistycznych, treningów; wynajem sal/sprzętu, 
niezbędnych do prób/treningów; finansowanie realizacji projektów własnych 
młodzieży. 

4) Szkoła Mistrzów – wsparcie uzdolnionych osób poprzez organizację i 
finansowanie spotkań i konsultacji/lekcji z Mistrzem – autorytetem w dziedzinie 
odpowiadającej potrzebom konkretnego uczestnika. 

5) Grant za talent – wsparcie uzdolnionych osób poprzez finansowanie ich 
udziału w imprezach o charakterze międzynarodowym, do których młodzież 
zakwalifikowała się po wcześniejszych eliminacjach. 

 
Wybór ofert:  
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niż jednej oferty. 
 
Realizator konkursu: 
Zespół ds. Programów Edukacyjnych 
Departament Edukacji i Sportu UMWM 
 

Obszar VI. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 

 
Zadanie VI.1 
„Mecenat Małopolski” - mecenat Województwa Małopolskiego w dziedzinie 
kultury. 
 
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 ramach mecenatu nad działalnością kulturalną, Samorząd Województwa 
Małopolskiego udziela finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięć 
o charakterze kulturalnym i artystycznym. „Mecenat Małopolski” wspiera kreowanie i 
realizowanie markowych regionalnych projektów kulturalnych o randze ponadlokalnej 
oraz wyraźnych walorach prorozwojowych i promujących województwo, wskazując 
na jego potencjał artystyczny i zasoby dziedzictwa kulturowego. 
Wśród projektów uzyskujących wsparcie z budżetu Województwa Małopolskiego 
znajdują się inicjatywy kulturalne o najwyższych walorach artystycznych i twórczych.  
 
W szczególności wspierane będą następujące działania: 

1) „Twórczość profesjonalna” – wspieranie, promowanie i tworzenie warunków 
sprzyjających uprawianiu i rozwojowi profesjonalnej sztuki oraz prowadzeniu 
działalności kulturalnej w formach zorganizowanych programowo; 

2) „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; 
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3) „Edukacja dla kultury” – „Percepcja sztuki” – wspieranie projektów 
przedsięwzięć przygotowujących świadomych odbiorców i uczestników kultury 
wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i 
poznawania kultury i rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych; 

4) „Kultura nowoczesna” – „Wizja” – wspieranie przedsięwzięć artystycznych o 
charakterze nowatorskim, odpowiadającym na wyzwania współczesności, 
zarówno pod względem formy (nowe technologie), jak i treści wypowiedzi oraz 
dokumentowanie, tworzenie i prezentowanie zjawisk kultury współczesnej; 

5) „Kultura bez granic” – „Bliscy a dalecy” - wspieranie projektów współpracy i 
wymiany kulturalnej z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem regionów 
partnerskich Województwa Małopolskiego; 

6) „Kapitał myśli” – „Wartość wiedzy” - wsparcie dla realizacji seminariów, 
warsztatów, konferencji i wizyt jako płaszczyzny wymiany dorobku i informacji, 
transferu wiedzy, umiejętności i doświadczeń z zakresu kultury i dziedzictwa 
kulturowego; 

7) „Atrakcyjna przestrzeń” – „Ekspozycja-odbiorca” – wspieranie działań 
budujących i projektujących nowe, aktywne relacje z odbiorcą (m. in. w 
dziedzinie muzealnictwa i wystawiennictwa), w tym wspieranie nowatorskich 
działań promocyjnych, dokumentacyjnych; 

8) „Zapis - literatura, wydawnictwa, media” – „Rara” - wspieranie wartościowych, 
niskonakładowych, niekomercyjnych inicjatyw wydawniczych (także z 
wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk) oraz dokumentacyjnych i 
systemów informatycznych poświęconych problematyce kultury, sztuki i 
dziedzictwa kulturowego. 

 
Wybór ofert:  
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niż jednej oferty. 
 
Realizator konkursu: 
Zespół ds. Przestrzeni Kulturowej 
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM 
 
 
Zadanie VI.2 
Wsparcie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytkach. 
 
Cel konkursu: 
Udzielanie dotacji celowych na prace lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa 
małopolskiego. 
W ramach Programu wspierania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych władze Samorządowe Województwa Małopolskiego w poczuciu 
odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe Małopolski, przeznaczają środki na 
wspieranie prac mających na celu ochronę obiektów zabytkowych. Wsparcie 
finansowe otrzymują zarówno prace przy obiektach świeckich, jak i sakralnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem wartości historycznej, naukowej i artystycznej obiektu 
oraz stanu zagrożenia, w jakim znajduje się zabytek.  
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Dotacje na prace lub roboty budowlane przy zabytku mogą w szczególności dotyczyć 
następujących kierunków wsparcia: 

1) ZABYTEK RUCHOMY 

ZR 1 - prowadzenie prac konserwatorskich zabytkowego wyposażenia i 
wystroju zabytków nieruchomych posiadających najwyższą wartość 
historyczną, artystyczną lub naukową. 

ZR 2 - podejmowanie prac konserwatorskich kolekcji stanowiących zbiory 
zabytkowych przedmiotów i dzieł zgromadzonych i uporządkowanych oraz 
opracowanych i udostępnianych publicznie. 

2) ZABYTEK NIERUCHOMY 

ZN – układ, obiekt, dzieło – podejmowanie prac konserwatorskich lub 
restauratorskich przy substancji zabytku nieruchomego wraz  
z jego otoczeniem oraz w historycznych układach urbanistycznych, 
ruralistycznych i w historycznych zespołach budowlanych. 

3) DOKUMENTOWANIE ZASOBÓW 

DZ – diagnozowanie, programowanie i dokumentowanie prac 
konserwatorskich i restauratorskich, o których mowa w ust. 4. 

 
 
Wybór ofert: 
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niż jednej oferty, zgodnie z 
uchwałą Nr XLIX/628/06 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 października 
2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego. 

 
 
Realizator konkursu:  
Zespół ds. Przestrzeni Kulturowej 
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM 
 
 

Obszar VII. Turystyka 

 
Zadanie VII.1  
„MAŁOPOLSKA GOŚCINNA” zadania z zakresu turystyki 
 
Cel konkursu: 
Podniesienie atrakcyjności turystycznej Województwa Małopolskiego. 
Otwarty konkurs ofert w dziedzinie turystyki pozwoli na identyfikację 
najwartościowszych projektów służących rozwojowi przemysłu czasu wolnego, 
których realizacja przyczyni się do zwiększenia liczby osób korzystających z oferty 
turystycznej regionu. 
 
W szczególności wspierane będą następujące działania: 

1) Utrzymanie i tworzenie infrastruktury szlaków turystycznych w regionie. 
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2) Tworzenie nowych produktów turystycznych. 

3) Aktywizacja Szlaku Architektury Drewnianej. 

4) Oznakowanie dróg dojazdowych do atrakcji i infrastruktury turystycznej 
regionu. 

 
Wybór ofert:  
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niż jednej oferty. 
 
Realizator konkursu: 
Zespół ds. Rozwoju Turystyki 
Departament Promocji Turystyki i Współpracy Międzynarodowej UMWM 
 
 

Obszar VIII. Ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 

 
Zadanie VIII.1 
Konkurs otwarty na realizację zadań Programu aktywizacji gospodarczej  
i ochrony dziedzictwa małopolskich Karpat – OWCA plus 
 
 
Cel konkursu: 
Realizacja wybranych zadań Programu aktywizacji gospodarczej i ochrony 
dziedzictwa małopolskich Karpat – OWCA plus 
 
Przeprowadzenie konkursu jest realizacją Uchwały  Nr XXXVI/446/05 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia 
wieloletniego Programu aktywizacji gospodarczej i ochrony dziedzictwa małopolskich 
Karpat – OWCA plus. 
 
W szczególności wspierane będą następujące działania: 

1) Promocja kultury, krajobrazu, różnorodności biologicznej związanych 
z gospodarką pasterską w Karpatach. 

2) Ochrona kultury, krajobrazu, różnorodności biologicznej związanych 
z gospodarką pasterską w Karpatach. 

 
Wybór ofert:  
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niż jednej oferty. 
 
Realizator konkursu: 
Zespół Środowiska 
Departament Środowiska i Rozwoju Wsi UMWM 
 
 
Zadanie VIII.2  
„Bezpieczna Małopolska 2007 – doposażenie ochotniczych straży pożarnych w 
sprzęt do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego” 
 
Cel konkursu: 
Doposażenie jednostek straży pożarnej w nowoczesny sprzęt.  
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Doposażenie jednostek straży pożarnych w specjalistyczny sprzęt do ratownictwa 
techniczno-chemiczno-ekologicznego pozwoli na dalszą poprawę szeroko pojętego 
bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom porządku publicznego. 
Planowane doposażenie spowoduje poprawę skuteczności działań ratowniczych 
przy miejscowych zagrożeniach terenu jak również podniesie bezpieczeństwo ruchu 
drogowego oraz pozwoli na szybszą likwidację skażeń chemiczno-ekologicznych 
(głównie substancje ropopochodne). 

Na terenie województwa małopolskiego działa 1 364 Ochotniczych Straży 
Pożarnych.  

Ochotnicze straże pożarne pełnią istotną rolę w zakresie ratowania życia i zdrowia 
oraz środowiska i mienia społeczności lokalnej podczas wystąpienia pożaru, awarii, 
wypadku lub katastrofy, w tym także klęski żywiołowej. Czynnikiem decydującym o 
skuteczności ochrony ludności jest niezwłoczne wejście do działań służb 
ratowniczych.  

 
W szczególności wspierane będą następujące działania: 

1) Poprawę skuteczności działań ratownictwa chemicznego, technicznego, 
ekologicznego, znaczące skrócenie czasu dotarcia do miejsca wystąpienia 
zdarzenia. 

2) Zapewnienie zgodnego z normatywem i standardami europejskimi 
wyposażenia jednostek ratowniczych w specjalistyczny sprzęt ratowniczy oraz 
skutecznej ochrony życia i zdrowia ratowników. 

3) Uzyskanie lepszego rozmieszczenia specjalistycznego sprzętu ratowniczego 
na terenie województwa oraz wyposażenie jednostek OSP w nowoczesne 
środki do zwalczania skażeń. 

 
Wybór ofert:  
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niż jednej oferty. 
 
Realizator konkursu: 
Zespół Środowiska 
Departament Środowiska i Rozwoju Wsi 
 

Obszar IX. Rozwój gospodarczy i rynek pracy 

 
Zadanie IX.1 
Program „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 
 
Realizacja Programu „Konserwator”, polega na czasowym zatrudnieniu osób 
bezrobotnych przy pracach związanych z zachowaniem i rewitalizacją substancji 
zabytkowej oraz ochroną krajobrazu kulturowego. Organizacje pozarządowe będą 
jedną z potencjalnych kategorii projektodawców ubiegających się o środki w ramach 
Programu.  
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Wybór ofert:  
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niż jednej oferty. 
 
 
Realizator konkursu:  
Wojewódzki Urząd Pracy 
 
 
Zadanie IX.2 
Gminne Centra Informacji 
 
W związku z faktem, iż MPiPS nie kontynuuje realizacji konkursów na tworzenie i 
rozwój Gminnych Centrów Informacji, WUP sprawuje nadzór merytoryczny nad 
realizacją zadań w GCI, które są w trakcie rozliczania grantów i zostały utworzone w 
latach ubiegłych. Stale będzie realizowana współpraca z GCI w zakresie wspierania 
działań aktywizujących społeczności lokalne na rynku pracy. 
 
 

Obszar X. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów   
i współpracy między społeczeństwami 

 
Zadanie X.1  
„Interprojekt MAŁOPOLSKA”  
- zadania z zakresu rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami 
 

Cele konkursu: 

 Wzmocnienie relacji Województwa Małopolskiego z partnerami z zagranicy; 

 Poszerzenie zakresu współpracy międzyregionalnej Województwa 
Małopolskiego poprzez rozbudowanie sieci partnerów, dobrych relacji  
i kontaktów pomiędzy mieszkańcami, instytucjami i organizacjami 

 Aktywizacja organizacji pozarządowych w zakresie współpracy 
międzyregionalnej 

 Identyfikacja zarówno wartościowych projektów jak też organizacji z terenu 
Województwa Małopolskiego aktywnie zaangażowanych we współpracę 
międzyregionalną. 

 

 

W szczególności wspierane będą działania: 
 

Realizowane we współpracy z partnerami pochodzącymi z regionów partnerskich 
Województwa Małopolskiego w ramach międzyregionalnych umów bilateralnych  
(z Krajem Związkowym Turyngia, Hrabstwem Fionia, Regionem Toskania, Regionem 
Rhone-Aples, Hrabstwem Kopenhaga, Krajami Preszowskim i Zilińskim, 
Autonomicznym Regionem Madryt, Regionem Centrum, Obwodem Lwowskim, 
Prowincją Jiangsu, Województwem Kluż i Stanem Andhra Pradesh), w ramach umów 
międzyrządowych (pomiędzy Rządem RP a Rządami Walonii, Flandrii i Bawarii),  
a także w ramach Trójkąta Weimarskiego i Grupy Wyszehradzkiej 
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1. projekty związane z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego oraz 
edukacją obywatelską, służące wymianie doświadczeń i zmniejszeniu 
dystansu rozwojowego pomiędzy regionami 

2. projekty z udziałem młodzieży prowadzące do wypracowania swoistych 
„produktów”, a także know-how, służących rozwojowi współpracy 
międzyregionalnej 

3. wydarzenia propagujące tożsamość regionalną Małopolski za granicą 
 
Wybór ofert:  
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niż jednej oferty. 
 
Realizator konkursu: 
Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej 
Departament Promocji Turystyki i Współpracy Międzynarodowej UMWM 
 
 

Obszar XI. Działania na rzecz rozwoju trzeciego sektora 

 
Zadanie XI.1  
Wsparcie rozwoju infrastruktury społecznej III sektora 
 
Cel konkursu:  
Wyrównywanie szans organizacji pozarządowych w Małopolsce 
 
Zróżnicowanie wewnątrz III sektora to jedna z głównych barier jaka stoi dziś na jego 
drodze rozwoju i z którą sektor pozarządowy nie jest w stanie samodzielnie sobie 
poradzić. Dlatego też, aby sektor pozarządowy mógł wypełniać należycie 
przypisywane mu funkcje i możliwe do realizacji zadania należy przede wszystkim 
wzmacniać jego potencjał między innymi poprzez wsparcie rozwoju jego społecznej 
infrastruktury. Silne i sprawne organizacje pozarządowe stanowią bazę dla rozwoju 
społeczności lokalnych oraz regionalnych, dzięki temu iż budują wśród nich poczucie 
współodpowiedzialności za losy regionu mają poważny wpływ na jego rozwój. 
Dlatego też, należy podejmować i prowadzić działania zmierzające do wyrównywania 
szans organizacji pozarządowych stwarzając im warunki do prężnego i efektywnego 
rozwoju. Podejmowane działania powinny przede wszystkim: 

 wzmacniać potencjał organizacji pozarządowych poprzez kształcenie ich 
działaczy, pracowników i współpracowników; 

 wspierać rozwój zaplecza merytorycznego i eksperckiego organizacji; 

 wspierać działania na rzecz wyrównywania dysproporcji w dostępie do wiedzy 
i informacji oraz zapewniać dostęp do wszechstronnej fachowej wiedzy i 
informacji; 

 wspierać i wzmacniać działające organizacje pozarządowe oraz podnosić 
standardy ich działalności. 

 
W ramach konkursu ofert w szczególności wspierane będą następujące 
działania: 

1) tworzenie profesjonalnych punktów informacyjno-doradczych dla organizacji 
pozarządowych 
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2) wsparcie fachowego poradnictwa, doradztwa, konsultacji dla organizacji 
pozarządowych  

3) organizacja szkoleń, warsztatów dla organizacji pozarządowych; 

4) wydawnictwa, poradniki i informatory służące profesjonalizacji organizacji 
pozarządowych  
(m.in poświęcone źródłom finansowania projektów organizacji 
pozarządowych, prawnym aspektom funkcjonowania organizacji) 

 

Wybór ofert:  
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niż jednej oferty. 
 
Realizator konkursu:  
Stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
Kancelaria Zarządu 
 
 
Zadanie XI.2  
Wzmocnienie procesów integracji sektora pozarządowego w Małopolsce 
 
Cel konkursu: 
Wspieranie tworzenia i funkcjonowania federacji organizacji pozarządowych oraz 
promocja i popularyzacja idei integracji małopolskiego III sektora m.in. poprzez 
instytucję Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz Małopolskie Targi 
organizacji pozarządowych 
 
Proces integracji sektora pozarządowego jest niezwykle istotnym wyzwaniem jakie 
dziś stoi przed III sektorem, stając się nie tylko szansą ale i bazą dla jego rozwoju. 
Organizacje pozarządowe występując samotnie w obronie swoich interesów mają 
niewielkie szanse na osiągnięcie celu. Samotne działania są tez główną barierą 
możliwości pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej, choć jak 
wiadomo pula przyznanych środków dla sektora pozarządowego jest znacząca. 
Dlatego tak ważne jest tworzenie forów i platform współpracy, dialogu i wymiany 
informacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi, co w konsekwencji wzmocni ich 
potencjał i doprowadzi do zwiększenia zakresu i jakości usług świadczonych przez III 
sektor. 
Małopolska należy do regionów o małej liczbie organizacji parasolowych. Samorząd 
województwa małopolskiego mając świadomość, iż federacje organizacji mogą stać 
się ważnym partnerem realizującym zadania o randze regionalnej, od 2004 roku 
promuje ideę organizacji parasolowych zwłaszcza w kontekście istnienia partnerów 
realizujących przedsięwzięcia o charakterze regionalnym, a także federacji jako 
szansy na rozwój i działania małych organizacji.  
 
W ramach konkursu w szczególności wspierane będą następujące działania: 
 

1. Wsparcie i promocja procesów federalizacji. 

a. wspieranie funkcji rzeczniczych i reprezentacyjnych federacji  

- konferencje, spotkania, seminaria, fora w celu zainicjowania federacji 
organizacji lub dla członków organizacji istniejącej, 
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- organizowanie wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy innymi 
organizacjami, związkami, instytucjami krajowymi, promocja „dobrych 
przykładów”, 

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

b. akcje informacyjne i promocyjne związane z federalizacją. 

- popularyzacja idei i znaczenia federacji, porozumień i sieci organizacji 
pozarządowych oraz współpracy wewnątrz sektora 

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

 
Wybór ofert:  
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niż jednej oferty. 

 
2. Organizacja konferencji Małopolskiego Forum Organizacji 

Pozarządowych w 2007 roku 
 

Wybór ofert:  
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie jednej oferty. 

 
3. Organizacja Małopolskich Targów Organizacji Pozarządowych jako 

platformy współpracy wewnątrzsektorowej, spotkanie organizacji 
zainteresowanych współpracą, budową partnerstw, realizacją 
wspólnych projektów 

 
Wybór ofert:  
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie jednej oferty. 
 
Realizator konkursu:  
Stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
Kancelaria Zarządu 
Zadanie XI.3  
Promocja i organizacja wolontariatu  
 
Cel konkursu: 
Upowszechnianie postaw związanych z wolontariatem wśród mieszkańców 
Małopolski 
 

Z badań przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie 1006 Polaków na 
zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w 
Warszawie wynika, iż w 2005 roku prawie 7 mln Polaków poświęciło swój wolny czas 
na pracę wolontarystyczną.  Biorąc pod uwagę fakt, że z roku na rok liczba ta 
wzrasta o kilka punktów procentowych, można łatwo oszacować że w 2006 r. 
stanowiło to już blisko 26% dorosłych mieszkańców Polski, a więc w porównaniu do 
2001 r. liczba wolontariuszy wzrosła dwukrotnie.  

Zainteresowanie wolontariatem w wysokim stopniu występuje wśród ludzi 
młodych, uczniów, studentów, ale systematycznie dołączają do nich również osoby w 
wieku 36-45 jak i dużo starsi.  
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Otwarty konkurs ofert „Promocja i organizacja wolontariatu” ma na celu pomóc 
tym wszystkim niosącym bezinteresowną pomoc w zdobyciu szerokiej wiedzy na 
temat wolontariatu. Z badań wynika, że 31% wolontariuszy ma wykształcenie wyższe 
i chce w dalszym ciągu poszerzać swoją wiedzę. Konkurs ten daje również szansę 
na zdobycie pracy i doświadczenia w wielu organizacjach pozarządowych, co może 
owocować w przyszłej karierze zawodowej.  

Największy odsetek wolontariuszy przypada na Polskę południową, gdzie w 
porównaniu do Polski centralnej jest ich o 12% więcej. Województwo małopolskie to 
istne centrum wolontariatu, dlatego jego dofinansowanie ma tutaj szczególne 
znaczenie.  

Co raz większe zaangażowanie w wolontariat wynika z jego wrastającej 
popularności oraz powszechniejszej obecności organizacji pozarządowych w 
mediach. Powodem podjęcia pracy społecznej przez wolontariuszy są ich 
przekonania moralne, religijne, polityczne jak również zainteresowania oraz nadzieja 
na odwzajemnienie tej pomocy w przyszłości.  
 
W szczególności wspierane będą następujące działania: 

1) Tworzenie centrów wolontariatu. 

2) Organizowanie akcji i imprez popularyzujących i upowszechniających 
wolontariat (konkursy, kampanie społeczne, koncerty, targi itp.) podnoszenie 
kwalifikacji wolontariuszy. 

3) Organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów dla przyszłych wolontariuszy. 

4) Opracowania i publikacje dotyczące wolontariatu  w Małopolsce. 

5) Wolontariat studencki. 

6) Wolontariat w szkole. 

 
Wybór ofert:  
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niż jednej oferty. 
 
Realizator konkursu:  
Stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
Kancelaria Zarządu 
 
Procedura zlecania zadań pożytku publicznego:  
 
W celu usprawnienia zlecania zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert 
jak i rozliczania przez organizacje pozarządowe realizowanych zadań opracowany 
został dokument pn. „Procedura zlecania zadań publicznych w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego”. Procedura obejmuje materiały 
pomocnicze dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz materiały pomocnicze 
dla organizacji pozarządowych. Materiały pomocnicze dla organizacji pozarządowych 
to: 

I. Oferta realizacji zadania na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie. 

II. Instrukcja wypełniania oferty o realizację zadania na mocy przepisów 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

III. Oferta realizacji zadania na mocy przepisów ustawy o pomocy społecznej. 

IV. Instrukcja wypełniania oferty o realizację zadania na mocy przepisów 

ustawy o pomocy społecznej. 
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V. Umowa o realizację zadania na mocy przepisów. ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. 

VI. Umowa o realizację zadania na mocy przepisów ustawy o pomocy 

społecznej. 

VII. Skorygowany kosztorys. 

VIII. Harmonogram realizacji zadania. 

IX. Oświadczenie o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i 

faktycznym w dniu podpisania umowy. 

X. Sprawozdanie z realizacji zadania na mocy przepisów ustawy o 

działalności pożytku publicznego  

XI. Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji zadania realizowanego na 

mocy przepisów ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie 

XII. Sprawozdanie z realizacji zadania na mocy przepisów ustawy o pomocy 

społecznej 

XIII. Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji zadania z zakresu 

pomocy społecznej  

XIV. Komunikat dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku 

Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o 

gwarancjach wolności sumienia i wyznania 

 

Wzory dokumentów zamieszczone zostały na stronie internetowej 
www.malopolskie.pl/ngo. 
 
 
Działanie 2.  
Wykorzystanie funduszy strukturalnych przez organizacje pozarządowe do 
realizacji zadań pożytku publicznego 
 
1. W roku 2007 samorząd województwa będzie uczestniczył we wdrażaniu 
następujących programów i inicjatyw związanych ze środkami europejskimi: 

 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

 Regionalny komponent Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Priorytety PO KL realizowane na szczeblu regionalnym to: 

 Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej 

 Regionalne kadry gospodarki 

 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

 Aktywizacja obszarów wiejskich 

 Europejska Współpraca Terytorialna wymiary A, B, C (współpraca 
transgraniczna, współpraca transnarodowa, współpraca międzyregionalna 
obejmująca całe terytorium UE) 

 Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III - zakończenie realizacji programu 

Komponent C: Projekt GROW, Projekt SMART 

 

 
 

http://www.malopolskie.pl/ngo
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Wybrane formy współpracy: 
Zgodnie z obowiązującymi procedurami programów operacyjnych w tym m.in.: 
przetargi, konkursy projektów, szkolenia, wydawnictwa, punkty konsultacyjne, porady 
indywidualne 

 
Realizator działań: 
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, Departament Funduszy 
Strukturalnych, Wojewódzki Urząd Pracy 
 
2. Samorząd województwa podejmie działania zmierzające do wspierania organizacji 
pozarządowych w uzyskaniu wkładu własnego koniecznego do realizacji zadań ze 
środków europejskich.  
 
3. W ramach nowego okresu programowania 2007-2013, Wojewódzki Urząd Pracy 
będzie pełnić rolę Instytucji Wdrażającej Priorytety w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Organizacje pozarządowe będą stanowić jedną  
z kategorii potencjalnych beneficjentów ubiegających się o środki. W związku z tym 
WUP będzie prowadził akcję informacyjno-promocyjną, skierowaną również do 
organizacji pozarządowych. 
 
Wybrane formy współpracy: 
Udostępnienie informacji dotyczących edukacji, szkoleń, rynku pracy, problematyki 
zawodoznawczej, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego m.in 
poprzez:  

1) Punkt Informacyjny EFS 

2) Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, Edukacji i Rynku Pracy 

3) Udostępnienie EUROTEKI 

4) Biuletyn informacyjny WUP 

 
Realizator działań:  
Wojewódzki Urząd Pracy 
 
4. Realizacja projektu pt. „Wzmocnienie efektywności funkcjonowania małopolskich 
instytucji rynku pracy- PROJEKT PARASOLOWY”, w partnerstwie z organizacją 
pozarządową Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. Projekt zakłada stworzenie 
płaszczyzny współpracy pomiędzy małopolskimi instytucjami rynku pracy, w tym 
organizacjami pozarządowymi, w celu usprawnienia wykorzystania środków EFS.  
 
Realizator działań:  
Wojewódzki Urząd Pracy 
 
 
Działanie 3 
Wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON) do realizacji zadań służących wyrównaniu szans 
osób niepełnosprawnych 
 
W roku 2007 samorząd województwa działając w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
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niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) wspierał będzie 
następujące zadania: 
 

1) dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 27, poz. 2016), 
dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób 
niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, 

2) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności 
zawodowej, 

3) Program Wyrównywanie Różnic Między Regionami – Obszar A, 
dofinansowanie wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny; 

 
Wybrane formy współpracy: 
Zgodnie z procedurami obowiązującymi w poszczególnych zadaniach. 
 
 
Realizator działań:  
Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Departament Polityki Społecznej UMWM 
 
Priorytet 2. 
Dobra współpraca międzysektorowa 
 
Cel: Poprawa współpracy międzysektorowej pomiędzy sektorem 
pozarządowym a administracja publiczną w Małopolsce dzięki zapewnieniu 
wymiany informacji  
 
Działanie 1.  
Stworzenie narzędzi skutecznej wymiany informacji 
 
Wybrane formy współpracy: 

 aktualizacja i rozbudowa bazy małopolskich organizacji pozarządowych 

 aktualizacja i rozbudowa portalu informacyjnego dla małopolskich organizacji 
pozarządowych na stronach regionalnego portalu internetowego Wrota 
Małopolski, oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego www.malopolskie.pl/ngo Rozwój informacji 
związanych z inicjatywami i wsparciem samorządu województwa dla sektora 
pozarządowego w Małopolsce. 

 Wsparcie tworzenia małopolskiego serwisu regionalnego  

 konferencje Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz inne 
spotkania, konferencje, także branżowe fora (w szczególności Małopolskie 
Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych) 

 kwartalnik informacyjny Urzędu Marszałkowskiego: MINGO – Małopolski 
Informator NGO 

 miesięcznik informacyjny Urzędu Marszałkowskiego poświecony tematyce 
Unii Europejskiej - Małopolski Informator Europejski 

 

http://www.malopolskie.pl/ngo


 25  

 

 

Realizator działań:  
Kancelaria Zarządu, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Departament 
Promocji, Turystyki i Współpracy Międzynarodowej, Departament Polityki Społecznej 
UMWM 
 
Działanie 2.  
Stworzenie platformy współpracy pomiędzy przedstawicielami administracji 
samorządowej w Małopolsce (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej) 
odpowiedzialnymi za relacje z trzecim sektorem 
 
Wybrane formy współpracy: 

 Konferencje, seminaria, warsztaty, szkolenia (m.in akcja „Kocham Kraków z 
wzajemnością” realizowana wspólnie z Urzędem Miasta Krakowa). 

 Forum dyskusyjne w portalu WROTA MAŁOPOLSKI. 

 Program e-learningowy dla przedstawicieli administracji: Jak skutecznie 
współpracować z sektorem pozarządowym?. 

 
Realizator działań:  
Kancelaria Zarządu, Departament Społeczeństwa Informacyjnego UMWM 
 
Priorytet 3 
Silne i sprawne organizacje pozarządowe 
 
 
Cel: Wzmocnienie potencjału sektora pozarządowego w Małopolsce poprzez 
profesjonalizacje personelu, wsparcie wolontariatu, promocję wizerunku  
i poprawę zarządzania 
 
Działanie 1: 
Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji członków organizacji  
 
Wybrane formy współpracy:  

 Otwarty konkurs ofert (szczegółowo opisany w zadaniu XI.1) 

 organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów m.in związanych z 
rozwojem rynku pracy 

 tworzenie punktów konsultacyjnych, doradczych  

 pomoc w organizacji seminariów, warsztatów, konferencji, spotkań, promocji i 
realizacji wspólnych programów i projektów, 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.  
Wzmocnienie procesów integracji sektora pozarządowego w Małopolsce. 
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Wybrane formy współpracy: 

 otwarty konkurs ofert na zadania związane ze wsparciem i promocją procesów 
federalizacji (szczegółowo opisany w zadaniu XI.2) 

 konferencje Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych, Małopolskie 
Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 

 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 3.  
Wsparcie rozwoju wolontariatu w Małopolsce. 
 
Wybrane formy współpracy:  

 otwarty konkurs ofert z zakresu promocji i organizacji wolontariatu 
(szczegółowo opisany w zadaniu XI.3) 

 Nagroda Samorządu Województwa Małopolskiego „Amicus Hominum” dla 
uhonorowania osób działających na rzecz dobra innych celem 
upowszechniania takich postaw, 

 Promocja wolontariatu w szkołach (warsztaty dla nauczycieli, wydawnictwa 
poświęcone wolontariatowi w szkole, tworzenie klubów wolontariusza, konkurs 
na najlepszego wolontariusza) 

 
Realizator działań:  
Stanowisko Ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
Kancelaria Zarządu.  
 
Działanie 4.  
Wzmocnienie wizerunku organizacji pozarządowych 
 
Wybrane formy współpracy: 

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

 Wydawnictwa promujące organizacje pozarządowe 

 Promocja organizacji pozarządowych w mediach – cykl filmów w TVP3  

 Kampania związana z możliwością przekazania 1 % podatku na rzecz 
organizacji pożytku publicznego 

 Szkolenia, warsztaty dla organizacji pożytku publicznego związane  
z przygotowaniem i realizacją kampanii promocyjnych przez organizacje 
pożytku publicznego 

 Obejmowanie patronatem Marszałka Województwa przedsięwzięć 
realizowanych przez organizacje pozarządowe 

 
Realizator działań:  
Stanowisko Ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
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Kancelaria Zarządu 
 
Działanie 5. 
Poprawa zarządzania w organizacjach pozarządowych poprzez promocję 
jakości i standardów  
 
Wybrane formy współpracy: 

 spotkania informacyjno – szkoleniowe związane z wprowadzaniem w 
organizacjach zarządzania przez jakość 

 promocja systemów zarządzania jakością wśród organizacji pozarządowych 

 
Realizator działań:  
Zespół ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
Departament Organizacyjny UMWM, 
Stanowisko Ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
Kancelaria Zarządu 
 
 
Priorytet 4.  
Aktywne uczestnictwo sektora pozarządowego w kształtowaniu polityki 
regionalnej 
 
Cel: Wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w kształtowaniu polityki 
regionalnej poprzez instytucjonalizacje dialogu obywatelskiego 
 
Działanie 1.  
Działalność Małopolskiej Rady 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 

 
Priorytety pracy Rady:  
 

1. Oddziaływanie na organy administracji publicznej w województwie w zakresie 
     ulepszenia ich współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

2.   Przegląd zadań województwa, które można i należy powierzyć organizacjom 
pozarządowym w formie programów wieloletnich. 

3. Promowanie wolontariatu 
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4. Promowanie norm i jakości działań społecznych (promocja dobrych 
przykładów). 

5. Promowanie federalizacji organizacji pozarządowych. 

6. Przeprowadzenie badań na temat stanu organizacji pozarządowych  
w województwie. 

7. Wspieranie działań zmierzających do ograniczenia działań nieuczciwych 
organizacji pozarządowych, m.in. opracowanie kodeksu etyki małopolskich 
organizacji pozarządowych. 

8. Stworzenie systemu finansowania organizacji pozarządowych. 

9. Stworzenie koncepcji systemu wsparcia dla organizacji pozarządowych  
w dziedzinie poradnictwa i szkoleń. 

10. Opiniowanie rocznych i wieloletnich wojewódzkich programów współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. 

11. Opiniowanie projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013. 

12. Opiniowanie projektów konkursów na realizację zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe. Próba ujednolicenia i udoskonalenia regulaminów 
tych konkursów, wzorów umów oraz sprawozdań z realizacji zadań. 

13. Doprowadzenie w porozumieniu z Wydziałem Rejestrowym Sądu Rejonowego 
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie do jednolitej interpretacji przepisów 
dotyczących sporządzania statutów organizacji pozarządowych. 

14. Przygotowanie założeń i rzecznictwo publiczne na rzecz nowelizacji aktów 
prawnych związanych z organizacjami pozarządowymi. 

15. Wprowadzenie ułatwień dla organizacji pozarządowych w wykonywaniu 
przepisów prawa związanych z ochroną danych osobowych i biuletynem 
informacji publicznej. 

16. Działania mające na celu budowanie prestiżu Rady, jako grona 
odpowiedzialności obywatelskiej (nie tylko przed organizacjami, czy urzędem, 
ale również przed społeczeństwem); 

17. Przeprowadzanie  w ramach Rady debaty na temat POŻYTKU PUBLICZNEGO. 
Debaty mają na celu uzupełnienie aktualnymi i istotnymi wątkami działań urzędu 
i świadomości społeczeństwa. 

Realizator działań:  
Stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
Kancelaria Zarządu 
 
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 2007 roku w pracach 
następujących zespołów o charakterze opiniująco-doradczym: 
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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, 
Małopolska Rada Polityki Prorodzinnej 
 
Realizator działań:  
Departamenty Urzędu Marszałkowskiego oraz jednostki organizacyjne: Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy 
 
 
Działanie 3. 
Włączenie organizacji pozarządowych w proces przygotowania i 
upowszechniania podstawowych dokumentów związanych z wykorzystaniem 
funduszy UE 
 
Wybrane formy współpracy: 

 konferencje regionalne i konsultacje komponentu regionalnego PO Kapitał 
Ludzki 

 
Realizator działań:  
Departament Funduszy Strukturalnych, Kancelaria Zarządu UMWM 
 
Rozdział V.  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 

 
 
Rozdział VI. Postanowienia końcowe 
 
Finansowanie programu: 
Program jest finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2007 oraz 
z dostępnych funduszy europejskich 
 
Przybliżone terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert: 
 

- grudzień 2006 – marzec 2007 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, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego (konkurs pn. Program 
aktywizacji gospodarczej i ochrony dziedzictwa małopolskich Karpat „OWCA 
plus”), wzmocnienia potencjału małopolskich organizacji pozarządowych 
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- marzec – kwiecień 2007 - konkurs na zadania związane z rynkiem pracy 

"Konserwator" 
 

- kwiecień - czerwiec 2007 rok - II edycja konkursów na zadania z zakresu 
kultury fizycznej i sportu oraz kultury, realizowane w II półroczu 2006 roku 

 
- maj – czerwiec 2007 – konkurs z dziedziny ekologii i ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego i środowiska (konkurs pn. Doposażenie OSP województwa 
małopolskiego w sprzęt do ratownictwa techniczno-chemiczno-
ekologicznego”) 

 
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. 
 


