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Wstęp 
 

Program współpracy to dokument wyznaczający politykę Województwa wobec organizacji 
pozarządowych, a zarazem odpowiedź na istotne fragmenty Strategii Rozwoju Województwa 
Małopolskiego na lata 2011-2020 oraz Wieloletniego programu współpracy Województwa 
Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na lata 2013-2017.  
 
Współpraca Samorządu Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi realizowana 
na podstawie corocznego Programu współpracy to trwałe wkomponowanie organizacji 
pozarządowych w strukturę działań samorządu województwa i przykład dobrej praktyki współpracy, 
polegającej nie tylko na przekazywaniu przez samorząd województwa środków finansowych, lecz 
przede wszystkim na partnerskiej wymianie doświadczeń i dążeniu do rozwoju Małopolski. 
 

Ilekroć w Programie jest mowa o: 
 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.); 

2) Województwie – rozumie się przez to Województwo Małopolskie; 
3) Samorządzie Województwa – rozumie się przez to Samorząd Województwa Małopolskiego; 
4) Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Województwa Małopolskiego; 
5) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; 
6) Departamencie koordynującym – rozumie się Departament Urzędu lub inną komórkę 

organizacyjną wchodzącą w skład Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na 
prawach Departamentu, który realizuje zadania Województwa we współpracy  
z organizacjami pozarządowymi; 

7) wojewódzkiej jednostce organizacyjnej – rozumie się przez to wojewódzką samorządową 
jednostkę organizacyjną, tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Krakowie lub 
Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Krakowie; 

8) Programie – rozumie się przez to niniejszy Program współpracy Województwa Małopolskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2015; 

9) podmiotach Programu – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy; 

10) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia  
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.); 

11) konkursie ofert – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 
ustawy. 
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Rozdział I 

CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 

 
§ 1 

Celem głównym jest zwiększenie i wzmocnienie udziału mieszkańców Małopolski oraz organizacji 
pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego, we współpracy z Samorządem 
Województwa Małopolskiego w kreowaniu i realizacji usług publicznych zmierzających do 
podniesienia jakości życia mieszkańców regionu. 
 

§ 2 
Celami szczegółowymi Programu są: 
1. Zwiększenie efektywności realizacji zadań publicznych. 
2. Zwiększenie aktywności i poziomu zaangażowania mieszkańców Małopolski i organizacji 

pozarządowych w rozwój regionu. 
3. Wspieranie i upowszechnianie wolontariatu. 
4. Wspieranie rozwoju instytucjonalnego, profesjonalizacji oraz integracji sektorowej organizacji 

pozarządowych. 
5. Rozwój współpracy międzysektorowej pomiędzy administracją publiczną, sektorem 

pozarządowym i sektorem gospodarczym. 

 

Rozdział II 

ZASADY WSPÓŁPRACY 

 
§ 3 

Współpraca Samorządu z podmiotami Programu opiera się na następujących zasadach:  
1. zasada pomocniczości – w świetle której Województwo Małopolskie respektując odrębność  

i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznając ich prawo do samodzielnego 
definiowania i rozwiązywania problemów, będzie współpracować z organizacjami, wspierać ich 
działalność oraz umożliwi realizację zadań publicznych na zasadach określonych  
w ustawie. 

2. zasada suwerenności stron – polegająca na poszanowaniu i respektowaniu niezależności  
i odrębności współpracujących podmiotów we wzajemnych relacjach. 

3. zasada partnerstwa – zgodnie z którą obie strony, jako równoprawni partnerzy współdziałają na 
rzecz Województwa Małopolskiego i jego mieszkańców, wspólnie identyfikują i definiują 
problemy społeczne oraz zadania publiczne – celem wypracowania sposobów ich rozwiązywania 
oraz wykonywania zadań publicznych i ponoszą odpowiedzialność za ich realizację. 

4. zasada efektywności – w myśl której obie strony wspólnie dbają o to, żeby poniesione nakłady 
na realizowane zadania przynosiły jak najlepsze rezultaty oraz na racjonalnym, czyli 
dokonywanym w sposób celowy, oszczędny i terminowy wydatkowaniu środków publicznych. 

5. zasada uczciwej konkurencji – w świetle której wszystkie podmioty mają takie same szanse  
w dostępie do realizacji zadań publicznych, udostępniają sobie wzajemnie pełne i prawdziwe 
informacje na temat obszarów swojego działania, które są istotne z punktu widzenia wspólnej 
realizacji zadań publicznych na rzecz Województwa Małopolskiego i jego mieszkańców.  

6. zasada jawności – polegająca na kształtowaniu przejrzystych zasad współpracy, opartych na 
jednolitych dla wszystkich podmiotów, równych i jawnych kryteriach i warunkach wyboru 
realizatorów zadań publicznych. 
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Rozdział III 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY 

 
§ 4 

Współpraca Samorządu Województwa z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 4 
ustawy, w szczególności ustawowych zadań własnych samorządu, realizowanych odpowiednio do 
terytorialnego zakresu działania Województwa, w następujących obszarach: 
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 
a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; 

3. działalności charytatywnej; 
4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 
6. ochrony i promocji zdrowia; 
7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 
9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 
13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
15. wypoczynku dzieci i młodzieży; 
16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
19. turystyki i krajoznawstwa; 
20. porządku i bezpieczeństwa publicznego; 
21. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji; 
22. ratownictwa i ochrony ludności; 
23. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 
24. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 
25. promocji i organizacji wolontariatu; 
26. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 
27. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
28. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;  
29. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka; 
30. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
31. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. 
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Rozdział IV 

FORMY WSPÓŁPRACY 

 
§ 5 

Współpraca pomiędzy Samorządem Województwa a podmiotami Programu będzie odbywać się  
w formach finansowych i niefinansowych. 
 
1. Formy finansowe to w szczególności: 

1) zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie konkursu ofert na zasadach zawartych  
w ustawie, w tym realizacja zadań na podstawie konkursów ogłoszonych w poprzednim roku: 

a) Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego  
w zakresie organizacji i prowadzenia ośrodków adopcyjnych w latach 2013-2017; 

b) Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego  
w dziedzinie Kultury pn. „Mecenat Małopolski Plus” w latach 2014-2015. 

2) zlecanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie  
z przepisami określonymi w art. 19a ustawy; 

3) zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawach szczegółowych,  
w tym: 

a) ustawie z dn. 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na 
zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U r. Nr 208 poz. 1241); 

b) ustawie z dn. 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. 
U. z 2013, poz. 135 z późn.zm); 

c) ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721); 

d) ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 
r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). 

4) realizacja projektów na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r.  
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 Nr 84 poz. 712 tekst jednolity), w tym 
współorganizacja projektów i przedsięwzięć o charakterze regionalnym służących realizacji 
celów wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 oraz 
współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności  
z funduszy Unii Europejskiej; 

5) udzielanie dotacji celowych na dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. 
zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób 
niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 5 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721); 

6) udzielanie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów 
aktywności zawodowej na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U.  
z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); 

7) realizacja inicjatyw lokalnych na zasadach określonych w ustawie oraz uchwale SWM 1; 

                                                           
1
 Uchwała Nr XXVII/440/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu  

i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. 
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8) zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie art.12 ustawy (wniosek z własnej inicjatywy);  

9) zakup usług promocyjnych w ramach programu „Małopolska – tu technologia staje się 
biznesem”; współpraca na podstawie ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.); 

10) organizacja konferencji, spotkań, szkoleń, warsztatów. 

 
2. Formy niefinansowe to w szczególności: 

1) wymiana informacji będących podstawą prawidłowego diagnozowania problemów  
i potrzeb mieszkańców Województwa, na podstawie których opracowane będą zadania oraz 
programy celowe; 

2) organizacja konferencji, spotkań, szkoleń, warsztatów; 

3) opiniowanie i konsultowanie opracowań, programów oraz projektów aktów normatywnych 
w dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań; 

4) tworzenie wspólnych zespołów i komisji o charakterze doradczym i konsultacyjnym; 

5) konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego zgodnie z obowiązującymi 
uregulowaniami 2; 

6) obejmowanie honorowym patronatem Marszałka Województwa przedsięwzięć 
realizowanych przez podmioty Programu; 

7) udzielanie rekomendacji podmiotom Programu i ich przedsięwzięciom; 

8) pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektów regionalnych, ponadregionalnych  
i międzynarodowych, w szczególności realizowanych z partnerami pochodzącymi z regionów, 
z którymi Województwo Małopolskie posiada podpisane umowy o współpracy, tj.: Turyngią 
(Niemcy), Regionem Rhone-Alpes (Francja), Regionem Centrum (Francja), Istrią (Chorwacja), 
(Toskanią) Włochy, Preszowskim Krajem Samorządowym (Słowacja), Żylińskim Krajem 
Samorządowym (Słowacja), Obwodem Lwowskim (Ukraina), Województwem Kluż (Rumunia), 
Prowincją Jiangsu (Chiny), Stan Andhra Pradesh (Indie), Województwem Uppsalskim 
(Szwecja), Regionem Kurdystanu (Irak), Łatgalią (Łotwa), Obwodem Swierdłowskim 
(Federacja Rosyjska). Partnerzy mogą pochodzić także z regionów, z którymi współpraca 
Małopolski odbywa się w ramach umów międzyrządowych, zawartych przez Rząd RP tj.: 
Flandrią (Belgia), Walonią (Belgia), Bawarią (Niemcy) oraz innych, z którymi Małopolskę łączą 
kontakty międzynarodowe, w tym między innymi:: Dolną Austrią (Austria), Tyrolem (Austria), 
Obwodem Iwanofrankowskim (Ukraina);   

9) promowanie podmiotów Programu, w szczególności poprzez przyznawanie nagród 
honorowych i wyróżnień, m.in. Nagrody Marszałka Województwa dla Najlepszych Organizacji 
Prowadzących Działalność Pożytku Publicznego „Kryształy Soli” oraz Nagrody Samorządu 
Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Innych „Amicus Hominum”; 

10) promocje dobrych przykładów; 

11) nieodpłatne udostępnianie w miarę możliwości pomieszczeń i sprzętu. 

 
 

                                                           
2
 Uchwała Nr XLVIII/776/2010 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Małopolską Radą Pożytku Publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego  
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
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Rozdział V 

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE 

 
§ 6 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1 
Zwiększenie efektywności realizacji zadań publicznych. 
 
 
1. Zlecanie podmiotom Programu zadań własnych Województwa Małopolskiego w trybie 

rocznych otwartych konkursów ofert, z następujących obszarów: 
 
 

OBSZAR: POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI 

ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB; WSPIERANIE RODZINY  
I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ; DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, 
RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA 

 
PRIORYTET: OTWARTY KONKURS OFERT W ZAKRESIE WSPIERANIA FUNKCJONOWANIA RODZIN,  
W TYM RODZIN NIEPEŁNYCH, WIELODZIETNYCH I ZASTĘPCZYCH 
 
W ramach konkursu zlecane mogą być w szczególności zadania polegające na: 

1. wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży z rodzin niepełnych, wielodzietnych i zastępczych; 
2. podejmowaniu oddziaływań o charakterze rozwojowym i wychowawczym; 
3. prowadzeniu działań profilaktyczno – prewencyjnych (w tym poradnictwa, mediacji, terapii) 

w zakresie powstawania dysfunkcji w rodzinie, postaw wolnych od przemocy, a także działań 
mających na celu przezwyciężanie sytuacji kryzysowych. 

 
 

OBSZAR: POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI 

ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB; DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ 

OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM 

 
PRIORYTET: OTWARTY KONKURS OFERT W ZAKRESIE WSPIERANIA FUNKCJONOWANIA 
SPOŁECZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU OSÓB STARSZYCH 
 
W ramach konkursu/ów zlecane mogą być w szczególności zadania polegające na: 

1. wspieraniu funkcjonowania społecznego osób starszych; 
2. przeciwdziałaniu wykluczeniu osób starszych; 
3. rozwoju ustawicznego kształcenia osób starszych, w tym UTW; 
4. organizacji Małopolskiego Forum UTW. 
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OBSZAR: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

 
PRIORYTET: OTWARTY KONKURS OFERT Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
 
W ramach konkursu zlecane będą zadania wskazane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29. 
poz.172), w szczególności polegające na: 

1. organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, kursów, warsztatów dla osób niepełnosprawnych, 
opiekunów, wolontariuszy itp.; 

2. prowadzeniu poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego; 
3. prowadzeniu grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu nabycie umiejętności 

samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej; 
4. organizowaniu i prowadzeniu zintegrowanych działań na rzecz włączania osób 

niepełnosprawnych w rynek pracy; 
5. organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach oraz promowaniu 
aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego  
i zawodowego. 

 

OBSZAR: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 

 
PRIORYTET: OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA 
UZALEŻNIENIOM 
 

W ramach konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na: 
1. przeciwdziałaniu narkomanii, HIV/AIDS oraz paleniu tytoniu; 
2. przeciwdziałaniu problemom alkoholowym. 

 

PRIORYTET: OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE ROZWOJU OŚRODKÓW LECZENIA 
UZALEŻNIEŃ 
 
W ramach konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na przeciwdziałaniu: 
narkomanii, HIV/AIDS oraz problemom alkoholowym, w szczególności poprzez doposażenie i rozwój 
noclegowni oraz ośrodków leczenia, rehabilitacji, postrehabilitacji, readaptacji społeczno-zawodowej 
dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych. 
 
 

PRIORYTET: OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA 
UZALEŻNIENIOM 
W ramach konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na: 

1. przeciwdziałaniu narkomanii, HIV/AIDS oraz paleniu tytoniu; 
2. przeciwdziałaniu problemom alkoholowym. 
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OBSZAR: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ  

 
PRIORYTET 1: UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 
 
W ramach konkursu/ów zlecane będą w szczególności zadania polegające na: 

1. upowszechnianiu sportu w środowisku wiejskim, akademickim i osób niepełnosprawnych; 
2. organizacji imprez sportowych wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych 

promujących w Małopolsce kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu; 
3. upowszechnianiu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i udział  

w zawodach sportowych; 
4. upowszechnianiu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, realizowane wspólnie  

z Ministerstwem Sportu i Turystyki. 
 
PRIORYTET 2: WSPÓŁZAWODNICTWO I SZKOLENIE SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY  
 
W ramach konkursu/ów zlecane będą w szczególności zadania polegające na organizacji 
współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w ramach współpracy z Ministerstwem 
Sportu i Turystyki (np. przeprowadzenie zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży). 

 
 

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

 
PRIOTYTET 1: OTWARTY KONKURS OFERT PN. „REGIONALNY PROGRAM STYPENDIALNY”  
 
W ramach konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na: 

1. udzielaniu stypendiów uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,  
a także studentom za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, ze szczególnym 
uwzględnieniem uczniów i studentów niepełnosprawnych;  

2. udzielaniu stypendiów dla osób pochodzących z regionów partnerskich Województwa 
Małopolskiego oraz Polaków i przedstawicieli Polonii zamieszkałych za granicą, 
podejmujących studia na małopolskich  uczelniach. 
 

 
PRIORYTET 2: OTWARTY KONKURS OFERT PN. „MAŁOPOLSKIE DZIEDZICTWO – BON EDUKACYJNY” 
 
W ramach konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na: 

1. kształtowaniu kompetencji kluczowych małopolskich uczniów, zwłaszcza w zakresie edukacji 
kulturalnej polegającej na podnoszeniu poziomu świadomości i rozwoju form ekspresji 
kulturalnej wśród uczniów; 

2. wychowywaniu w duchu kultury poprzez: wychowanie przez sztukę, tj. wykorzystywanie 
kontaktów ze sztuką w różnych oddziaływaniach wychowawczych, wspomaganie rozwoju 
ucznia, a także przekazywanie wiedzy, rozwijanie umiejętności artystycznych i wdrażanie do 
aktywności twórczej. 

 
PRIORYTET 3: OTWARTY KONKURS OFERT pn. ,,MAŁOPOLSKIE CZYTANIE” 
 
W ramach konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na: 

1. rozwijaniu zainteresowań uczniów czytelnictwem na każdym etapie edukacji; 
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2. kształtowaniu postaw w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej poprzez organizowanie 
wydarzeń czytelniczych  przy uwzględnieniu współpracy z małopolskimi bibliotekami. 
 

PRIORYTET 4: OTWARTY KONKURS OFERT PN. „NAUKOWE INSPIRACJE – CIEKAWE I KREATYWNE” 
 
W ramach konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na: 

1. wspieraniu innowacyjnych inicjatyw o charakterze naukowym celem ich rozpowszechnienia 
wśród uczniów i studentów przy udziale studenckich kół naukowych,  

2. popularyzacji zagadnień i wyników badań naukowych wśród dzieci i młodzieży wszystkich 
etapów edukacyjnych przy wykorzystaniu potencjału kół naukowych,  

3. kształtowaniu i wspieraniu rozwoju kompetencji kluczowych w regionie,  
4. wsparciu projektów interdyscyplinarnych, opartych na współpracy międzyśrodowiskowej. 

 
 

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

 
PRIORYTET 1: OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE KULTURY PN. „MECENAT MAŁOPOLSKI”  
 
W ramach konkursu zlecane będą w szczególności zadania: 

1. rozwijające kompetencje kulturowe społeczeństwa, promujące i  tworzące warunki 
sprzyjające rozwojowi talentów;  

2. utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną, szczególnie poprzez wspieranie folkloru; 
3. prezentujące dzieła sztuki i niezależne inicjatywy artystyczne;  
4. zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego; 
5. promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących 

Małopolskę; 
6. tworzące ambitne formy animacyjne na rzecz międzypokoleniowej aktywizacji społeczności;  
7. upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP. 

 
PRIORYTET 2: OTWARTY KONKURS OFERT PN. „MAŁOPOLSKA. NASZ REGION-NASZA SZANSA” 
 
W ramach konkursu zlecane będą w szczególności zadania w 3 kategoriach: 

1. Małopolska tradycyjna – projekty promujące inicjatywy wzmacniające tożsamość regionalną, 
inicjatywy promujące lokalne tradycje i zwyczaje oparte na dziedzictwie kulturowym regionu; 

2. Małopolska kreatywna – projekty promujące innowacyjność, powstawanie i stosowanie 
oryginalnych rozwiązań, szczególnie łączących działania twórcze z innymi rodzajami 
aktywności,  

3. Małopolska społecznie – projekty promujące inicjatywy obywatelskie i rozwijanie postaw 
patriotycznych, otwartości, tolerancji, podnoszenia kompetencji kulturowych  
i cywilizacyjnych, rozwijające potencjał intelektualny. 

 
PRIORYTET 3: OTWARTY KONKURS OFERT PN. „PRO MEMORIA” 
 
W ramach konkursu zlecane będą zadania:  

1. Upowszechniające i podtrzymujące tradycje narodowe, pielęgnujące polskość 
i rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  

2. Kształtujące postawy obywatelskie, budujące emocjonalne więzi z dziedzictwem kulturowym 
oraz wzbudzające szacunek dla spuścizny kulturowej naszych przodków; 

3. Wspierające ochronę regionalnego dziedzictwa kulturowego;  
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4. Zwiększające atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych  
i edukacyjnych; 

5. Związane z funkcjonalnym zagospodarowaniem zabytków”. 
 

 

OBSZAR: PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE 

POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ 

ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA 

REGIONALNEGO 

 
PRIORYTET: ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI POLSKICH ZE WSCHODU 
 
W ramach konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na organizacji wypoczynku 
letniego dla polskich dzieci z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rumunii oraz  państw 
Azji Środkowej, w tym m.in.: doskonalenie znajomości języka polskiego oraz poznawanie dziedzictwa 
Małopolski. 
 
 

OBSZAR: TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO    

 
PRIORYTET: OTWARTY KONKURS OFERT Z DZIEDZINY TURYSTYKI PN. „MAŁOPOLSKA GOŚCINNA” 
 

W ramach konkursu zlecane będą w szczególności zadania z zakresu rozwoju, utrzymania, 
aktywizacji i promocji produktów oraz oferty turystycznej w regionie, w tym wspieranie markowych 
produktów turystycznych oraz kreowanie innowacyjnej i atrakcyjnej oferty czasu wolnego. 

 

OBSZAR: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW  
I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI 

 
PRIORYTET: OTWARTY KONKURS OFERT Z ZAKRESU ROZWOJU WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ  
 
W ramach konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na: 

1. organizacji spotkań i wydarzeń dotyczących budowy lub kontynuacji partnerstwa 
terytorialnego dla potrzeb przygotowania projektów współpracy terytorialnej, w tym 
projektów w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej; 

2. przygotowaniu ekspertyz, analiz, opracowań, strategii, dokumentacji projektowej w zakresie 
projektu współpracy transnarodowej i międzyregionalnej; 

3. poszukiwaniu partnerów do wspólnych projektów, udziale w wydarzeniach dotyczących 
współpracy terytorialnej, w tym programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014 – 
2020 i programów ramowych Komisji Europejskiej. 
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OBSZAR: RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI   

 
PRIORYTET: OTWARTY KONKURS OFERT Z ZAKRESU RATOWNICTWA GÓRSKIEGO  
I WODNEGO 
 

W ramach konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na: 
1. utrzymaniu gotowości ratowniczej; 
2. prowadzeniu działań ratowniczych; 
3. organizowaniu i prowadzeniu szkoleń ratowników górskich i wodnych oraz psów 

ratowniczych.  
 

 

OBSZAR: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW 

WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY 

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

OBSZAR: PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU 

 
PRIORYTET: OTWARTY KONKURS OFERT Z DZIEDZINY PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU 

 
W ramach konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na: 

1. popularyzacji idei wolontariatu; 
2. zrealizowaniu kampanii społecznej promującej wolontariat; 
3. stworzeniu warunków sprzyjających zaangażowaniu się mieszkańców Małopolski  

w wolontariat; 
4. profesjonalizacji działań wolontariuszy w organizacjach pozarządowych (rozwój wolontariatu 

kompetencji); 
5. promocji wolontariatu pracowniczego. 
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2. Zlecanie podmiotom Programu zadań własnych Województwa Małopolskiego w trybie 
wieloletnich3 otwartych konkursów ofert, z następujących obszarów: 

 

OBSZAR: TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO    

 
PRIORYTET: OTWARTY KONKURS OFERT Z ZAKRESU UTRZYMANIA TRWAŁOŚCI I ROZWOJU 
MAŁOPOLSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ „MSIT” NA LATA 2015-2017 
 

W ramach konkursu zlecone będzie wykonanie zadania polegającego na realizacji działań 
związanych z utrzymaniem produktów sieciowych projektu pn. „Małopolski System Informacji 
Turystycznej” (MSIT), realizowanego w latach 2009-2012 w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, tj.:  

1. systemu cyfrowego; 
2. oznakowania turystycznego regionu; 
3. wyposażenia jednostek informacji turystycznej w materiały informacyjno-promocyjne 

niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki informacji turystycznej,  
tj.: wydawnictwa informacyjno-promocyjne, materiały promocyjne, ubiór dla informatorów 
turystycznych; 

4. szkoleń dla informatorów turystycznych;  
5. certyfikacji jednostek informacji turystycznej; 
6. promocji Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej oraz rozwoju Małopolskiego 

Systemu Informacji Turystycznej, w zakresie: 
a) szkoleń dla nowoprzyjętych uczestników Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej; 
b) certyfikacji nowych jednostek informacji turystycznej. 

 

OBSZAR: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ  

 
PRIORYTET: WSPÓŁZAWODNICTWO I SZKOLENIE SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY NA LATA 2015-
2016 

 
W ramach konkursu/ów zlecane będą w szczególności zadania polegające na: 

1. organizacji rywalizacji sportowej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady Młodzieży i Licealiady 
Młodzieży w Województwie Małopolskim oraz udziale reprezentantów województwa  
w zawodach ogólnopolskich; 

2. szkoleniu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach wojewódzkiej kadry młodzików; 
3. szkoleniu reprezentantów Małopolski do finałów ogólnopolskich współzawodnictwa 

sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego systemu sportu młodzieżowego; 
4. szkoleniu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach – Małopolskiej Kadry w sportach 

zimowych. 

 
 

                                                           
3
 Uchwała nr XXIX/496/12 SWM z dnia 26.11.2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy 

Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku 
publicznego na lata 2013-2017. 
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3. Inne programy i projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  
i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych: 

 
3.1 Programy z funduszy europejskich 

Od 2015 r. planowane jest wdrażanie programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,  
w ramach których będą ogłaszane konkursy, których beneficjentami mogą być również organizacje 
pozarządowe m.in.: 

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014-2020; 
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020; 
3. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). 

 
3.2 Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” 

Celem Programu jest wzmocnienie potencjału i zwiększenie liczby wydarzeń i spotkań 
technologicznych, tzw. tech-eventów, a przez to promocja Małopolski jako Regionu wspierającego 
rozwój przedsiębiorczości opartej na nowych technologiach oraz budowanie marki „Małopolska”. 
Program jest realizowany poprzez zakup usług promocyjnych, mających miejsce podczas tech–
eventów. 
Celem Programu jest wzmocnienie potencjału i zwiększenie liczby wydarzeń i spotkań 
technologicznych, tzw. tech-eventów, a przez to promocja Małopolski jako Regionu wspierającego 
rozwój przedsiębiorczości opartej na nowych technologiach oraz budowanie marki „Małopolska”. 
Program jest realizowany poprzez angażowanie się Województwa Małopolskiego we 
współorganizację wydarzeń i spotkań technologicznych wyłonionych w ramach Programu. 
 

3.3 „Grant na start” 
„Grant na start” jest kontynuacją zadania z roku ubiegłego, adresowanego w szczególności do 
nowopowstałych organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ustawy zrzeszających małopolskie 
gospodynie. Celem „Grantu na start” jest pobudzenie inicjatywy społecznej, a w szczególności 
aktywizacja kobiet zamieszkujących tereny wiejskie. Dofinansowanie w formie tzw. małych grantów, 
może zostać przeznaczone na dowolny cel służący rozwojowi i realizacji inicjatyw podejmowanych 
przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ustawy zrzeszające małopolskie gospodynie. 

 
3.4 Program „Ochrona zabytków Małopolski” 

Celem Programu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu poprzez wspieranie prac 
konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych podejmowanych przy obiektach 
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Małopolski. W ramach Programu udzielane 
są dotacje w trybie konkursu ofert, realizowanego na podstawie uchwały SWM i ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568 z późn. 
zm).  

 
3.5 Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych 

Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych zostały zapoczątkowane w 2013 roku. Wieloletnia 
współpraca z Urzędem Miasta Krakowa w ramach Tygodnia Osób Niepełnosprawnych, była inspiracją 
do wsparcia i promowania działań integracyjnych w małopolskich subregionach. Ich celem jest 
integracja oraz stwarzanie możliwości, niepełnosprawnym Małopolanom, do aktywnego 
uczestnictwa w życiu społecznym Małopolski i promowanie ich osiągnięć. W 2015 r. w ramach 
Małopolskich Dni planowane jest przeprowadzenie działań integracyjnych dla osób 
niepełnosprawnych w 5 subregionach Małopolski. W subregionie krakowskim w ramach XVI Tygodnia 
Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością” osoby niepełnosprawne z całego 
Województwa Małopolskiego, będą mogły skorzystać z szerokiej oferty kulturalnej, sportowej 
i rekreacyjnej Krakowa, a także zaprezentować swoje osiągnięcia w różnych dziedzinach. 
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Uczestnikami będą również osoby niepełnosprawne z Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu 
Małopolski oraz mieszkańcy Krakowa i turyści. Podczas obchodów uczestnicy WTZ zaprezentują 
swoje umiejętności artystyczne, a na przygotowanych stoiskach będzie można oglądać oraz zakupić 
wyroby wykonane przez osoby niepełnosprawne. 
 

3.6 Projekt partnerski „Model współpracy – współpraca na medal. Wdrażanie standardów 
współpracy JST- NGO w Małopolsce” 

Celem głównym projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości współpracy między 
organizacjami pozarządowymi i JST poprzez wdrożenie modelu współpracy administracji publicznej  
z NGO. Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi został 
wypracowany w ramach projektu systemowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach 
projektu partnerskiego przewidziano m.in.: 55 spotkań upowszechniających model współpracy na 
terenie Województwa Małopolskiego wśród lokalnych JST i NGO (m.in.: 3 szkolenia, 2 Fora 
Pełnomocników ds. NGO); zorganizowanie Akademii Współpracy i cyklu wsparcia edukacyjnego dla 
lokalnych JST i NGO; przeprowadzenie działań środowiskowych (m.in.: badanie potencjału  
i problemów NGO, utworzenie subregionalnych Centrów Organizacji Pozarządowych świadczących 
usługi doradczo – szkoleniowe dla NGO). 
 

3.7 Projekt partnerski „Zwiększenie potencjału funkcjonowania Rad Działalności Pożytku 
Publicznego w województwie małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim” 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego oraz partycypacji 
NGO w procesie tworzenia, wdrażaniu i monitorowaniu polityk publicznych, poprzez wzmocnienie 
potencjału istniejących Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz zainicjowanie powstania nowych 
RDPP, m.in. poprzez: powołanie Forum Rad Działalności Pożytku obejmującego swym zasięgiem 
województwa: małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie i lubelskie; wypracowanie standardów 
współpracy JST-NGO w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych; wypracowanie modelowych 
standardów działania RDPP; wdrożenie modelowych standardów działania w istniejących 
i nowopowstałych RDPP; upowszechnienie wypracowanych modelowych standardów działania RDPP 
oraz inicjowanie ich powstawania. 
 

3.8 Projekt partnerski pn. „Produkt Lokalny Małopolska” 
Celem współdziałania jest stworzenie zintegrowanego systemu produkcji i marketingu 
bezpośredniego płodów rolnych oraz ich przetworów opartych na tradycyjnych i ekologicznych 
metodach produkcji zwanych produktami lokalnymi w Małopolsce. Celem jest również 
skoordynowanie działań na rzecz wykreowania w Małopolsce systemu produkcji i marketingu 
bezpośredniego produktów lokalnych obejmującego stworzenie trwałego potencjału dostaw, 
trwałych kanałów dystrybucji produktów Lokalnych. System ten ma służyć trwałemu wprowadzeniu 
na rynek produktów lokalnych z Małopolski, jako instrumentu zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich. W ramach Projektu powołano Fundusz Grantowy Programu Produkt Lokalny Małopolska 
na dofinansowanie projektów organizacji pozarządowych w następujących obszarach: 

1. Wsparcie finansowe dla inicjatyw obywatelskich na rzecz ochrony wartości przyrodniczych, 
kulturowych i społecznych w regionach pochodzenia i jednocześnie kreowanie lokalnego 
systemu żywnościowego pn. Produkt Lokalny z Małopolski.  

2. Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych podejmujących 
działania na rzecz budowania partnerstwa lokalnego w regionach pochodzenia wokół 
produktów lokalnych.  

3. Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych podejmujących 
działania na rzecz propagowania produktów lokalnych. 

Informacja o naborze wniosków zamieszczana jest na www.produktlokalny.pl. 
 

http://www.produktlokalny.pl/
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3.9 Projekt partnerski „Regiony na rzecz edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju  
i solidarności międzynarodowej (REDDSO)” 

Celem Projektu jest wdrożenie w regionach partnerskich procesów partycypacyjnych mających na 
celu promowanie wspólnej definicji i konwergencji polityk publicznych wobec edukacji na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej, w systemach oświatowych oraz 
wspieranie procesu kształtowania globalnych postaw obywatelskich. Założeniem Projektu jest 
utworzenie stałej platformy współpracy w zakresie wykorzystania zasobów, wymiany informacji oraz 
prowadzenia doświadczalnych projektów pedagogicznych w dziedzinie edukacji na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej. W ramach Projektu prowadzona jest 
strona internetowa w języku francuskim oraz regionalna strona internetowa, poprzez którą 
organizacje pozarządowe mogą prezentować realizowane przez siebie działania na terenie 
Województwa Małopolskiego w zakresie edukacji globalnej oraz nawiązywać partnerstwa 
z podmiotami z innych Regionów uczestniczących w Projekcie (Region Rodano-Alpejski, Region 
Piemoncki, Rząd Katalonii) www.reddso.eu; www.malopolska.pl/edukacjaglobalna. 
 

3.10 Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy Polski i Słowacji POPRAD-DUNAJEC 
Partnerstwo jest porozumieniem o współpracy 65 Partnerów, w tym 9 NGO z podregionu 
nowosądeckiego oraz 5 NGO z Kraju Preszowskiego. Celem partnerstwa jest działalność dla 
transgranicznego rynku pracy w obszarze edukacji na rzecz rynku pracy, mobilności zawodowej oraz 
integracji społeczno – zawodowej, inicjowanie wspólnych projektów i działań na rzecz podnoszenia 
poziomu zatrudnienia mieszkańców przygranicznych obszarów, wsparcie dla osób marginalizowanych 
na rynku pracy. W roku 2015r. planowane są m.in. następujące działania: 

1. Opracowanie wspólnych projektów z zakresu edukacji na rzecz przygranicznego rynku pracy do 
nowego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 
2014-2020. 

2. Opracowanie w ramach obszaru integracja społeczno – zawodowa informacji dotyczącej 
sytuacji grup wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w obszarze 
transgranicznym oraz na temat sytuacji prawnej grup marginalizowanych na transgranicznym 
rynku pracy oraz adresowanej do nich oferty instytucjonalnej.  

3. Wymiana informacji i promocja dobrych praktyk za pośrednictwem strony internetowej 
Partnerstwa – www.praca-plsk.eu. 

 
3.11 Współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze poradnictwa zawodowego 

i kształcenia ustawicznego 
Współpraca zakłada wymianę informacji pomiędzy Centrami Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie a organizacjami nt. świadczonych usług  
i planowanych przedsięwzięć z zakresu informacji i poradnictwa zawodowego, promocji idei 
kształcenia ustawicznego na terenie lokalnym i regionalnym oraz upowszechnienie informacji  
o usługach informacji i poradnictwa zawodowego na odległość, świadczonego przez CIiPKZ.  
W ramach współpracy doradcy zawodowi CIiPKZ organizują grupowe spotkania informacyjne oraz 
warsztaty poradnictwa grupowego dla pracowników i podopiecznych NGO. Współpraca zakłada 
również możliwość korzystania ze zbiorów informacji zawodowych i o rynku pracy dostępnych  
w CIiPKZ. 
 

3.12 Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2014-
2020 (RPRES) 

Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2014-2020 ma 
na celu m.in. wsparcie sektora organizacji pozarządowych, jako podmiotów ekonomii społecznej 
(PES). Organizacje pozarządowe będą mogły uzyskać wsparcie w ramach następujących działań 
prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie: 

http://www.malopolska.pl/edukacjaglobalna
http://www.praca-plsk.eu/
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1. Wsparcie organizacji pozarządowych w procesie zakładania spółdzielni socjalnych osób 
prawnych, poprzez przyznanie środków finansowych na założenie i/lub przystąpienie osoby 
fizycznej do spółdzielni socjalnej oraz wsparcia pomostowego.  

2. Międzysektorowa współpraca na rzecz rozwoju ES w regionie poprzez podejmowanie 
wspólnych inicjatyw w ramach Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej, 
organizacja konkursu na najlepszego przedsiębiorcę społecznego w Małopolsce. 

3. Promocja przedsiębiorczości społecznej i zatrudnienia w ekonomii społecznej poprzez 
organizację kampanii i wydarzeń promocyjnych. 

4. Przeprowadzenie badań - monitoringu przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce, 
obejmującego swoim zasięgiem organizacje pozarządowe prowadzące działalność 
gospodarczą i organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność odpłatną w sferze 
pożytku publicznego w sposób ciągły lub/i sezonowy oraz monitoringu współpracy JST z ngo. 

 

4. Wsparcie podmiotów Programu w realizacji zleconych zadań własnych Województwa 
Małopolskiego: 
a) prowadzenie szkoleń i konsultacji dla podmiotów Programu zarówno z przygotowania jak  

i rozliczania zadań; 
b) monitorowanie efektywności realizacji zadań. 

 
§ 7 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2 
Zwiększenie aktywności i poziomu zaangażowania mieszkańców Małopolski i organizacji 
pozarządowych w rozwój regionu. 
 
Realizacja celu będzie się odbywać w szczególności poprzez następujące działania: 
1. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych i podmiotów działających na rzecz pożytku 

publicznego w konsultacjach ważnych spraw dla regionu, w szczególności ważnych dokumentów 
programowych tj. programów wojewódzkich. 

2. Rozwój instytucji dialogu obywatelskiego oraz wzmocnienie istniejących. Przedstawiciele sektora 
pozarządowego są członkami i uczestniczyć będą w pracach następujących zespołów Samorządu 
Województwa:  
a) Małopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego; 
b) Małopolskiej Radzie Organizacji Młodzieżowych, Małopolskiej Radzie Zdrowia Publicznego, 

Małopolskiej Radzie ds. Społeczeństwa Informacyjnego, Wojewódzkiej Społecznej Radzie do 
Spraw Osób Niepełnosprawnych, Radzie ds. Produktów Tradycyjnych, Wojewódzkiej Radzie 
Rynku Pracy, Małopolskiej Radzie Kombatantów i Osób Represjonowanych, Radzie 
Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów, Małopolskiej Radzie do Spraw Polityki Senioralnej; 

c) Zespole Oceniającym Obiekty Hotelarskie; 
d) Kapitule Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” dla Najlepszych 

Organizacji Prowadzących Działalność Pożytku Publicznego, Kapitule Nagrody Samorządu 
Województwa Małopolskiego „Amicus Hominum” dla Osób Działających na Rzecz Dobra 
Innych; 

e) Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego; 
f) Podkomitecie Monitorującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Komitecie Monitorującym 

Małopolski Regionalny Program Operacyjny, Małopolskiej Grupie Roboczej ds. Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich, Forach Subregionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

3. Realizację inicjatyw lokalnych. 
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4. Edukację organizacji w zakresie celów i narzędzi współpracy z samorządem oraz podniesienie 
świadomości i umiejętności w zakresie  udziału w ciałach dialogu społecznego. 

 
§ 8 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 3 
Wspieranie i upowszechnianie wolontariatu. 
 
Realizacja celu będzie się odbywać w szczególności poprzez następujące działania: 

1. popularyzację wolontariatu zarówno wśród młodzieży, dorosłych jak i seniorów; 
2. rozwój sieci centrów wolontariatu oraz szkolnych kół wolontariatu; 
3. szkolenia dla osób odpowiedzialnych za koordynowanie pracy wolontariuszy, działania 

integrujące koordynatorów wolontariatu oraz wymiana doświadczeń; 
4. promocję postaw bezinteresownego zaangażowania na rzecz innych, m.in. poprzez Nagrodę 

Samorządu Województwa Małopolskiego „Amicus Hominum”; 
5. podejmowanie działań na rzecz promocji wolontariatu pracowniczego. 

 
§ 9 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 4 
Wspieranie rozwoju instytucjonalnego, profesjonalizacji oraz integracji sektorowej 
organizacji pozarządowych. 
 
Realizacja celu będzie się odbywać w szczególności poprzez następujące działania: 

1. wsparcie dla procesów integracji wewnętrznej sektora pozarządowego w Małopolsce,  
w szczególności poprzez organizację konferencji Małopolskiego Forum Organizacji 
Pozarządowych; 

2. wzmacnianie wizerunku sektora pozarządowego oraz promocję dobrych przykładów poprzez 
Nagrodę „Kryształy Soli”; 

3. wsparcie szkoleniowo-doradcze w ramach Centrów Organizacji Pozarządowych; 
4. wzmacnianie sektora pozarządowego poprzez otwarty konkurs ofert na wkłady własne dla 

organizacji pozarządowych do projektów realizowanych z programów krajowych i unijnych;  
5. promocję i upowszechnianie ekonomii społecznej oraz rozwój instytucji sektora ekonomii 

społecznej i jej otoczenia, w szczególności poprzez działalność Małopolskiego Paktu na Rzecz 
Ekonomii Społecznej; 

6. wspieranie bądź inicjowanie branżowych platform współpracy. 
 

§ 10 
 

CEL SZCZEGÓŁOWY 5 
Rozwój współpracy pomiędzy administracją publiczną, sektorem pozarządowym  
i sektorem gospodarczym. 
 
Realizacja celu będzie się odbywać w szczególności poprzez następujące działania: 

1. promocję partnerstwa publiczno-społecznego; 
2. wzmocnienie systemu informacji pomiędzy sektorem pozarządowym a samorządem; 
3. promocję standardów współpracy pomiędzy administracją a organizacjami pozarządowymi; 
4. organizację Forum Pełnomocników ds. organizacji pozarządowych z terenu Małopolski; 
5. wspieranie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. 



20 

 

Rozdział VI 

OKRES REALIZACJI PROGRAMU 

 
§ 11 

 
Program będzie realizowany od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 

 

Rozdział VII 

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

 
§ 12 

 
Podmiotami uczestniczącymi we współpracy są: 
1. Sejmik Województwa – uchwala roczny Program współpracy, budżet Województwa, przyjmuje 

sprawozdanie z realizacji Programu, szczegółowe zasady konsultowania aktów prawa 
miejscowego z Małopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

2. Zarząd – realizuje roczny Program współpracy, jako organ wykonawczy Województwa, 
3. podmioty Programu. 
 

§ 13 
 

Zarząd realizuje Program współpracy przy pomocy: 
1. komórek organizacyjnych Urzędu; 
2. wojewódzkich jednostek organizacyjnych, które w obszarach swojego działania współpracują  

z podmiotami Programu, w szczególności: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Małopolskiego Instytutu Kultury. 

 
§ 14 

 
Komórki organizacyjne Urzędu oraz wojewódzkie jednostki organizacyjne podejmują  
i prowadzą bieżącą współpracę z organizacjami pozarządowymi, polegającą w szczególności na: 

1. przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań 
finansowanych ze środków Samorządu Województwa; 

2. sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy z organizacjami 
pozarządowymi; 

3. podejmowaniu i prowadzeniu współpracy z organizacjami pozarządowymi statutowo 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w formach określonych w § 6. 

 
§ 15 

 
Za kontakt Samorządu Województwa z podmiotami Programu odpowiada Koordynator współpracy  
z organizacjami pozarządowymi oraz Zespół odpowiedzialny za współpracę z organizacjami 
pozarządowymi działający w strukturach Urzędu. 
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Rozdział VIII 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU 

 
§ 16 

 
1. Program jest finansowany z budżetu województwa, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (PFRON) oraz z innych dostępnych środków. 
2. Wysokość środków finansowych planowanych na realizację rocznego Programu wynosi 

23 751 490,00 zł4. Wysokość środków finansowych planowanych na realizację rocznego 
Programu wynosi 27 263 082,00 zł . Wysokość środków finansowych planowanych na realizację 
rocznego Programu wynosi 22 448 082,00 zł. Wysokość środków finansowych planowanych na 
realizację rocznego Programu wynosi 22 548 082,00 zł . 

3. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu zostanie określona w budżecie 
Województwa Małopolskiego na rok 2015. 

4. Informacja o wysokości środków finansowych planowanych na otwarte konkursy ofert wraz  
z harmonogramem będzie zamieszona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego do dnia 30 stycznia 2015 r. 

5. Wysokość środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczona na realizację Programu zostanie określona w stosownej 
uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego dotyczącej podziału środków PFRON. 

 

Rozdział IX 

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU 
 

§ 17 
 

1. Ocena realizacji Programu dokonana będzie w oparciu o następujące wskaźniki: 
 

L.P. CEL SZCZEGÓŁOWY WSKAŹNIK 

1 
Zwiększenie efektywności  

realizacji zadań publicznych 

a) procent niewykorzystanych środków w ramach dotacji 
przekazanych organizacjom pozarządowym; 

b) wysokość środków podlegających zwrotowi z powodu 
niewłaściwego wydatkowania dotacji; 

c) liczba przeprowadzonych szkoleń; 
d) liczba podmiotów Programów korzystających  

z usług szkoleniowo - doradczych; 
e) liczba przeprowadzonych wizytacji zleconych zadań 

publicznych. 

2 

Zwiększenie aktywności  
i poziomu zaangażowania 
mieszkańców Małopolski  

i organizacji pozarządowych  
w rozwój regionu 

 

a) liczba ogłoszonych konkursów (w tym wieloletnich); 
b) liczba złożonych ofert i podpisanych umów (w tym 

wieloletnich); 
c) wysokość środków finansowych przekazanych 

podmiotom Programu; 
d) liczba skonsultowanych z podmiotami Programu 

                                                           
4
 Przedstawiona kwota jest szacunkowa i może ulec zmianie. Kwota podana na podstawie planu budżetu Województwa 

Małopolskiego na rok 2015 wg stanu na dzień 1 października 2014 r. 
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projektów aktów prawa miejscowego; 
e) liczba podmiotów Programu biorących udział  

w konsultacjach aktów prawa miejscowego; 
f) liczba zespołów, w których zasiadali przedstawiciele 

podmiotów Programu (zespoły opiniująco-doradcze, 
eksperckie, robocze, podkomitety i komitety); 

g) liczba wniosków i umów o realizację zadań  
w ramach inicjatywy lokalnej i art. 19a ustawy. 

3 
Wspieranie i upowszechnianie 

wolontariatu 

a) liczba zgłoszeń do nagrody  „Amicus Hominum”; 
b) liczba ofert złożonych w ramach otwartego konkursu   

dot. wolontariatu; 
c) liczba przeprowadzonych szkoleń dla wolontariuszy  

w ramach otwartego konkursu  dot. wolontariatu; 
d) liczba przeszkolonych wolontariuszy w ramach otwartego 

konkursu  dot. wolontariatu. 

4 

Wspieranie rozwoju 
instytucjonalnego, 

profesjonalizacji  
oraz integracji sektorowej 
organizacji pozarządowych 

a) liczba organizacji biorących udział w Forum Organizacji 
Pozarządowych; 

b) liczba organizacji korzystających z usług szkoleniowo-
doradczych i innych służących ich profesjonalizacji. 

5 

Rozwój współpracy międzysektorowej 
pomiędzy administracją publiczną, 

sektorem pozarządowym i sektorem 
gospodarczym 

a) liczba gmin i powiatów biorących czynny udział  
w Forum Pełnomocników ds. organizacji pozarządowych; 

b) liczba odbytych spotkań i wypracowanych rozwiązań; 
c) liczba projektów partnerskich realizowanych  

z podmiotami Programu; 
d) liczba inicjatyw realizowanych przez podmioty Programu 

objętych patronatem Marszałka Województwa 
Małopolskiego. 

 
2. Do dnia 30 kwietnia 2016 roku Zarząd przedłoży Sejmikowi Województwa sprawozdanie  

z realizacji Programu za rok 2015. 
3. W celu umożliwienia porównywalności Programów współpracy ocena realizacji kolejnych 

Programów współpracy prowadzona będzie w szczególności w oparciu o wskaźniki wskazane  
w ust 1. 

Rozdział X 

INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU KONSULTACJI 

§ 18 
 

1. Program opracowywany został przez komórki organizacyjne Urzędu oraz wojewódzkie jednostki 
organizacyjne przy współpracy z Koordynatorem współpracy. 

2. Projekt Programu został poddany konsultacjom zgodnie z zasadami określonymi w:  
a) Uchwale Nr XLVII/ 776/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa 
miejscowego z Małopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku 
publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (zm. 
Uchwałą SWM Nr XLIII/681/2013 z dn. 28 października 2013 r.);  

b) Uchwale Nr 1098/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 października 2014 r. 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
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rok 2015” z Małopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku 
publicznego.  

3. Konsultacje Programu odbywały się w okresie od 9 do 13 października 2014 r.  
4. W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zostały zgłoszone żadne stanowiska uprawnionych 

podmiotów. 
5. Zarząd Województwa przyjął projekt programu i skierował go na posiedzenia właściwym 

komisjom Sejmiku Województwa Małopolskiego.  
 

§ 19 
 

Przyjmuje się następujący sposób przygotowywania Programów współpracy w kolejnych latach: 
1. Prace nad Programem rozpoczną się po przedstawieniu Sejmikowi Województwa Małopolskiego 

sprawozdania z realizacji Programu współpracy za rok poprzedni, zgodnie z art. 5a, ust 3 ustawy 
(do 30 kwietnia). 

2. Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego wraz z małopolskimi organizacjami 
pozarządowymi, przy udziale komórek organizacyjnych Urzędu oraz wojewódzkich jednostek 
organizacyjnych, a w szczególności Koordynatora współpracy oraz Zespołu odpowiedzialnego za 
współpracę z organizacjami pozarządowymi działającego w strukturach Urzędu, opracuje katalog 
zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym w trybie konkursu ofert w roku 
następnym oraz wskaże priorytety tych zadań do 30 lipca. 

3. Koordynator współpracy przygotuje projekt Programu współpracy na kolejny rok. 
4. Konsultacje projektu Programu na kolejny rok prowadzone będą na podstawie uchwały Zarządu 

Województwa określającej szczegółowy sposób konsultacji. 
5. Na podstawie zgłoszonych stanowisk zostanie opracowany zaktualizowany projekt Programu 

współpracy. 
6. Zarząd Województwa przyjmie ostateczny projekt Programu współpracy i skieruje go na 

posiedzenia właściwych komisji Sejmiku Województwa Małopolskiego. 
7. Program współpracy zostanie uchwalony przez Sejmik Województwa do 30 listopada. 

 

Rozdział XI 

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH 

 
§ 20 

Postanowienia ogólne 
 

1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. 
2. W skład komisji konkursowej wchodzą: 

1) przedstawiciele Zarządu wyłonieni spośród członków Zarządu, radnych merytorycznych 
Komisji Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz z grona pracowników Urzędu, w tym 
dyrektor departamentu koordynującego lub zastępca dyrektora lub osoba przez niego 
upoważniona, Koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi lub osoba 
zastępująca; 

2) przedstawiciele podmiotów objętych Programem, zastrzeżeniem, że: 
a) kandydatami na członków komisji konkursowej mogą być członkowie podmiotów objętych 

Programem oraz osoby wskazane przez te podmioty Programu (nie będące ich członkami), 
umocowane do reprezentowania podmiotu Programu w procedurach konkursowych; 
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b) w skład komisji konkursowej nie będą powoływani reprezentanci podmiotów, które 
ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu Województwa 
Małopolskiego i PFRON lub pozostający z oferentami w takich relacjach, które mogłyby 
wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność. 

3) Zarząd lub komisja konkursowa może zaprosić do pracy w komisji konkursowej osoby 
posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, 
których konkurs dotyczy w charakterze ekspertów na zasadach określonych w ustawie. 

3. Komisje konkursowe po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert powołuje uchwałą Zarząd  
z zastrzeżeniem, że przedstawiciele podmiotów objętych Programem powoływani są do prac  
w komisjach konkursowych w następujący sposób: 
1) z bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowych prowadzonej przez Koordynatora 

współpracy, do której nabór prowadzony jest na podstawie odrębnej uchwały Zarządu; 
2) z ogłoszenia o naborze prowadzonym dla danego otwartego konkursu ofert na podstawie 

odrębnej uchwały Zarządu. 
 

§ 21 
 Posiedzenia komisji konkursowej  

 
1. Posiedzenia komisji konkursowej zwołuje przewodniczący komisji lub jego zastępca. 
2. Za organizację prac komisji odpowiedzialny jest departament koordynujący. 
3. Udział członków w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. 
4. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół. 
5. Protokół przechowywany jest przez departament koordynujący. 

 
 
 
 

§ 22 
Przebieg posiedzenia komisji konkursowej 

 
1. Obrady komisji konkursowej składają się z części jawnej i niejawnej. 
2. Przedstawiciele oferentów mogą uczestniczyć w części jawnej posiedzenia komisji konkursowej 

jako obserwatorzy. 
3. W części jawnej odczytywana jest lista oferentów ubiegających się o realizację zadania, lista ofert 

spełniających wymogi formalne, które będą oceniane przez członków komisji konkursowej oraz 
lista ofert, które nie spełniły wymogów formalnych wraz z podaniem uzasadnienia. 

4. W celu umożliwienia oferentom uczestnictwa w części jawnej prac komisji, informacja o terminie 
pierwszego posiedzenia komisji jest podawana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
informacji w Internecie na stronie Urzędu (www.malopolskie.pl). Informacja taka jest także 
dostępna w departamencie koordynującym oraz u Koordynatora współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 

5. W części niejawnej członkowie komisji konkursowej dokonują oceny merytorycznej ofert. 
 

§ 23 
Członkowie komisji konkursowej 

 
1. Członkowie komisji konkursowej nie mogą być związani z oferentami stosunkiem osobistym lub 

służbowym, które mogłyby wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych 
czynności. 
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2. Członkowie komisji konkursowej podpisują deklarację bezstronności i poufności po zapoznaniu 
się z listą oferentów ubiegających się o realizację zadania, a przed rozpoczęciem oceny 
merytorycznej ofert. 

3. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 1 w stosunku do chociażby jednego 
z oferentów, bądź też w przypadku nie podpisania deklaracji o bezstronności, członek komisji 
konkursowej jest wykluczony z jej prac. 

4. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.  
Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika. 

 
§ 24 

Zadania komisji konkursowej 
 

1. Przedmiotem oceny komisji konkursowej są oferty ocenione przez departament koordynujący 
jako spełniające wymogi formalne. 

2. Ocena ofert odbywa się w oparciu o kryteria określone przez Zarząd w ogłoszeniu o otwartym 
konkursie ofert. 

3. Komisja konkursowa jest odpowiedzialna za przeprowadzenie oceny merytorycznej ofert. Na 
podstawie informacji zawartych w ogłoszeniu konkursowym oraz regulaminie konkursu może 
określić, możliwy do dofinansowania, merytoryczny zakres zadania przedstawionego w ofercie, 
zaproponować kwotę dofinansowania, a także wskazać pozycje wymienione w budżecie projektu, 
które zostaną objęte dofinansowaniem.  

4. Komisja konkursowa sporządza listę ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji. 
5. Komisja konkursowa sporządza listę ofert, którym nie rekomenduje udzielenia dotacji. 
6. Kwota dofinansowania oferty zaproponowana przez komisję konkursową nie może przekroczyć 

kwoty, o którą ubiega się oferent. 
 
 

§ 25 
Wybór ofert 

 
Zarząd Województwa Małopolskiego biorąc pod uwagę rekomendację Komisji konkursowej 
podejmuje ostateczny wybór najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej 
dotacji. 


