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PROTOKÓŁ NR XIII 
z posiedzenia  

Małopolskiej Rady Po Ŝytku Publicznego 
w dniu 6 grudnia 2007 r. 

 
 
Na posiedzeniu obecni byli: P. Leszek Zegzda – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – 
Współprzewodniczący Rady strony samorządowej, P. Jacek Zieliński – Współprzewodniczący Rady 
strony pozarządowej, P. Małgorzata Broda – Członek Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ”  
w Nowym Sączu, P. dr inŜ. Jerzy Jedliński – NiezaleŜny ekspert, P. Maria Malinowska – 
Przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego,  
P. Beata Płoskonka – Stowarzyszenie „WIOSNA” wz. ks. Jacka Stryczka, P. Stanisław Ślimak – Wójt 
Gminy Szaflary, P. Małgorzata Pyka – Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – 
Sekretarz Rady, P. Małgorzata Dulak – Zespół współpracy z organizacjami pozarządowymi – Sekretariat 
Rady. 
oraz zaproszeni goście: P. Andrzej Martynuska – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie,  
P. Anna Mlost i Małgorzata Gibas pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz przedstawiciele ROEFS w Małopolsce: P. Maciej 
Baster, P. Ewa Chromniak, P. Dorota Kobylec (Kraków), P. Jacek Lelek (Nowy Sącz), P. Waldemar 
Piwowarczyk, P. GraŜyna Wiatr (Tarnów). 
 
 Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu. 
 
Obrady o tworzył i prowadził P. Leszek Zegzda Współprzewodniczący Rady strony samorządowej. 
 
 
Ad I. Przyjęcie porządku obrad: 
 

Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 

Ad II. Prezentacja działań prowadzonych w Małopolsce przez Regionalne Ośrodki Europejskiego 
Funduszu Społecznego (Kraków, Tarnów i Nowy Sącz): 
 

Uczestniczący w posiedzeniu przedstawiciele Regionalnych Ośrodków Europejskiego 
Funduszu Społecznego zaprezentowali dotychczasową działalność poszczególnych ośrodków (Kraków, 
Tarnów, Nowy Sącz) i krótko przedstawili aktualną ofertę, na którą składają się: 

- punkty konsultacyjno – informacyjne (EFS, PO KL); 
- seminaria dla potencjalnych projektodawców; 
- szkolenia nt. metodologii i budŜetu projektów; 
- animowanie współpracy i partnerstw na poziomie lokalnym. 

 
Zgodnie z statystyka prowadzona przez ROEFS w Nowym Sączu okazuje się, Ŝe organizacje 

pozarządowe stanowią 25% instytucji korzystających z usług Ośrodka. 
 
Ad III. Dyskusja nt. moŜliwości realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki przez organizacje pozarządowe: 

 
Według danych, jakie przedstawili reprezentanci ROEFS, Małopolska zajmuje 4 miejsce w skali 

Polski, jeśli chodzi o wykorzystanie funduszy strukturalnych przez organizacje pozarządowe w latach 
2004 – 2006, tj. 6,8% czyli około 850 projektów składanych zwykle do Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  
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Z obserwacji ROEFS największymi problemami w aplikowaniu po środki finansowe z funduszy 
europejskich okazały się m.in.: 

- stare, niezaktualizowane statuty organizacji, które stają się przeszkodą formalną  
w aplikowaniu o środki finansowe; 

- brak doświadczenia w realizacji projektów; 
- brak umiejętności współdziałania w partnerstwach; 
- bark tzw. organizacji parasolowych; 
- kłopoty z zabezpieczeniem finansowym projektów (brak środków własnych). 

 
Uczestnicy spotkania wypracowali wspólne stanowisko, iŜ szansą dla małopolskich organizacji 

pozarządowych w aplikowaniu po środki finansowe do PO KL jest tworzenie organizacji parasolowych  
i tworzenie projektów w partnerstwach. Partnerstwa to nie tylko większe moŜliwości na zabezpieczenie 
wymaganego własnego wkładu finansowego podmiotów ubiegających się o dofinansowanie wniosku  
z funduszy strukturalnych, ale równieŜ większe doświadczenie. 

 
Ad IV. Sprawy bieŜące: 

 
Uczestników spotkania poinformowano o najbliŜszych wydarzeniach dotyczących organizacji 

pozarządowych: 
- 18 grudnia 2007 r. uroczysta gala wręczenia nagród w ramach konkursu Samorządu 

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

- 19 grudnia 2007 r. IX konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych  
i uroczyste rozstrzygnięcie konkursu Marszałka Województwa Małopolskiego dla 
najlepszych organizacji prowadzących działalność poŜytku publicznego „Kryształy Soli”. 

 
Przedstawiciele ROEFS zostali poproszeni o przygotowanie prezentacji na temat działalności 

Ośrodków oraz aktualnej oferty i zaprezentowanie jej podczas IX konferencji MFOP. 
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
 
 
Protokół sporządziła: Małgorzata Dulak 
Zespół współpracy z organizacjami pozarządowymi 
Kancelaria Urzędu 
Kraków, dn. 22 grudnia 2007 r. 
 
 
 
 
 

Jacek Zieli ński       Leszek Zegzda  
 ..................................................    .................................................. 
 Współprzewodniczący           Współprzewodniczący 

    strony pozarządowej             strony samorządowej 
 
 

Małgorzata Pyka 
…………………………………..… 
 Sekretarz Rady 


