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Wprowadzenie 

 

Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr LI/828/10 SWM z dnia 25 października 2010 r. 

przyjął „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2011”. 

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. 

Głównym celem Programu było zwiększenie udziału podmiotów Programu w realizację zapisów 

Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013. 

Do realizacji celu głównego zostały określone następujące cele szczegółowe: 

1. Zwiększenie udziału podmiotów Programu w realizację zadań publicznych służące lepszemu 

zaspokajaniu potrzeb społecznych i poprawie życia mieszkańców. 

2. Wzmocnienie potencjału - ludzkiego, organizacyjnego, wizerunkowego i kooperacyjnego  

- sektora pozarządowego w Małopolsce służące lepszej realizacji zadań publicznych i rozwojowi 

społeczeństwa obywatelskiego. 

3. Rozwój instytucji i instrumentów dialogu obywatelskiego (rad pożytku, konsultacji aktów 

normatywnych) służące zwiększeniu wpływu podmiotów Programu na sprawy publiczne  

w regionie. 

4. Rozwój współpracy pomiędzy administracją samorządową wszystkich szczebli w Małopolsce  

a sektorem pozarządowym służący efektywniejszej realizacji polityki rozwoju Województwa. 

Realizacja celu głównego i celów szczegółowych odbywała się zarówno poprzez współpracę 

finansową jak i pozafinansową w następujących obszarach: 

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

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

wykluczeniem społecznym; 

3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

5. ochrony i promocji zdrowia; 

6. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 

8. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

10. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 
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11. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

12. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

13. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

14. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

15. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

16. turystyki i krajoznawstwa; 

17. porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

18. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 

19. promocji i organizacji wolontariatu; 

20. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

21. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

22. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,  

w zakresie określonym w pkt 1-32. 
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I. Współpraca finansowa 
 

1. Zlecanie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom realizacji zadań 

własnych Województwa Małopolskiego w trybie otwartych konkursów ofert. 

 

Współpraca finansowa Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku polegała na zlecaniu 

realizacji zadań publicznych w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 

realizacji. 

W latach 2009 - 2011 kwota środków przekazanych na dofinansowanie realizacji zadań publicznych  

w ramach otwartych konkursów ofert wyglądała następująco: 

 

 
 

W 2011 rok Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił 11 otwartych konkursów ofert, w ramach 

których dofinansował 372 zadań na łączną kwotę 10 255 628,00 zł. 
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Alokacja środków ze względu na miejsce zarejestrowania NGO, (6 organizacji pochodziło z innych województw). 

 

Status prawny organizacji pozarządowych dofinansowanych w 2011 r. w ramach otwartych 

konkursów ofert. 
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Polityka Społeczna 

 

Nazwa konkursu 
Liczba edycji 

konkursu 
Liczba podpisanych 

umów 

Wysokość środków         
(na podstawie podpisanych 

umów) 

Działania na rzecz profilaktyki  
i przeciwdziałania uzależnieniom 

1 16 300 000 zł 

 

Dofinansowanie na realizację zadań otrzymało 16 podmiotów, w tym 9 z nich objęło swoim zakresem 
zadania w ramach Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013, 
natomiast 7 z nich objęło swoim zakresem zadania w ramach Małopolskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2008-2013. Z budżetu Województwa 
Małopolskiego na realizację zadań udzielono w ramach konkursu z zakresu profilaktyki  
i przeciwdziałania uzależnieniom dofinansowania w kwocie 300 000 zł, z czego 156 600 zł 
przeznaczono na działania z zakresu zwalczania narkomanii, a 143 400 zł przeznaczono na działania  
z zakresu profilaktyki alkoholowej. 
 
Efekty realizacji zadania: 
W wyniku podjętych działań nastąpiło ograniczenie liczby dzieci i młodzieży, w tym młodzieży 
akademickiej, używającej nikotyny, alkoholu i innych środków psychoaktywnych, wzrosły 
umiejętności wychowawców, nauczycieli, pedagogów i psychologów  szkolnych w zakresie pracy  
z młodzieżą eksperymentującą z alkoholem i innymi  środkami psychoaktywnymi, ograniczono 
ryzykowne zachowania prowadzące do zakażeń HIV i HCV, wzrosła liczba osób poddająca się badaniu, 
ograniczono ryzykowne zachowania prowadzące do negatywnych konsekwencji zdrowotnych  
i społecznych. 

 
 

Nazwa konkursu 
Liczba edycji 

konkursu 
Liczba podpisanych 

umów 

Wysokość środków         
(na podstawie podpisanych 

umów) 

Działania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej oraz społecznej osób 

niepełnosprawnych 
2 62 1 600 000 zł 

 

Przyjęte do realizacji projekty dotyczyły zadań wymienionych 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 fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym, były to głównie:  

 wydawnictwa dotyczące tematyki osób chorujących psychicznie, 

 szkolenia dla kadry i osób zajmujących się pracą z osobami niepełnosprawnymi, 

 organizacja kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, 

 promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego  
i zawodowego, 

 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek, 
organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych 
dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność. 
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Efekty realizacji zadania: 

 Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez integracje i przeciwdziałanie ich 
wykluczeniu społecznemu, 

 wzmocnienie sektora pozarządowego działającego na rzecz osób niepełnosprawnych  
w województwie małopolskim, 

 wzrost aktywności instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych oraz wyzwolenie nowych form tej działalności, 

 podniesienie kwalifikacji kadry pracującej z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, 

 podniesienie aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

 
 

Kultura fizyczna 

 

Nazwa konkursu 
Liczba edycji 

konkursu 
Liczba podpisanych 

umów 

Wysokość środków         
(na podstawie podpisanych 

umów) 

Upowszechnianie kultury 
fizycznej 

1 51 760 000 zł 

Współzawodnictwo i szkolenie 
sportowe dzieci i młodzieży oraz 

XVII Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży w sportach zimowych 

„MAŁOPOLSKA 2011” 

1 7 800 000 zł 

 
W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej dofinansowano 
między innymi: 

 58 imprez sportowych rangi światowej, międzynarodowej i ogólnopolskiej, w który 
uczestniczyło około 11 950 osób, 

 197 imprez sportowych rangi wojewódzkiej z udziałem około 95 000 zawodników, 

 45 imprez z udziałem około 2 000 osób niepełnosprawnych, 

 117 eliminacji ponadpowiatowych, 49 finałów wojewódzkich z udziałem około 13 300 
uczniów z 1813 szkół Województwa Małopolskiego uczestniczących we współzawodnictwie 
sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, 

 66 zgrupowań, 44 konsultacje dla 1072 zawodników w ramach szkolenia kadry wojewódzkiej 
młodzików, a także  przygotowania  dla 1 249 zawodników – reprezentantów województwa 
uczestników  finałów ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżowego. 

 
W 2011 roku Województwa Małopolskie było organizatorem XVII Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w sportach zimowych „Małopolska 2011”. W obiektach sportowych Zakopanego,  
Krynicy-Zdroju, Nowego Targu i Oświęcimia rywalizowało ze sobą ponad 1100 najlepszych 
zawodników w kategorii wiekowej juniora młodszego i juniora w 12 dyscyplinach sportowych. 
Województwo Małopolskie zajęło 1 miejsce w klasyfikacji generalnej województw. Małopolska 
zdobyła 158 medali, w tym: 51 złotych, 48 srebrnych i 59 brązowych. 
 
Efektem wsparcia realizacji w/w zadań jest także zajęcie przez Województwo Małopolskie  
5 miejsca w ogólnopolskiej klasyfikacji sportu dzieci i młodzieży. 
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Edukacja 

 

Nazwa konkursu 
Liczba edycji 

konkursu 
Liczba podpisanych 

umów 

Wysokość środków         
(na podstawie podpisanych 

umów) 

„Małopolska WIE-wiedza, 
innowacje, edukacja” 

1 28 252 500 zł 

 

W ramach otwartego konkursu ofert „Małopolska WIE – wiedza, innowacje , edukacja” realizowane 
były projekty polegające na wsparciu uczestnictwa młodzieży w wydarzeniach edukacyjnych  
o zasięgu regionalnym oraz międzynarodowym np.; w konkursach, konferencjach, warsztatach, 
wystawach oraz zawodach. Ogłoszony konkurs przyczynił się do poprawy szans edukacyjnych oraz 
wzrostu  aktywności młodzieży. Istotny jest też aspekt inspirowania różnorodnych form działania 
organizacji pożytku publicznego oraz szkół na rzecz stwarzania odpowiednich warunków 
wszechstronnego rozwoju młodzieży. 

 

Efekty realizacji zadania: 

 Około 5 000 osób - dzieci, młodzieży i dorosłych zrzeszonych w duszpasterstwach 
województwa małopolskiego wzięło udział w uroczystościach z okazji święta Młodych 
Wolontariuszy w związku ze złożeniem relikwii bł. Jana Pawła II w Łagiewnikach; 

 200 uczestników szkolenia dla wolontariuszy zorganizowanego przez centrum Jana Pawła II; 

 40 przeszkolonych wolontariuszy w trakcie Pikniku Dobrych Serc organizowanym przez 
Caritas Archidiecezji Polskiej; 

 Kilkuset studentów wzięło udział w konferencjach pn „Inżynieria Zbawienia” 
przeprowadzonych przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży; wydano 5000 egzemplarzy 
magazynu „Tryby”; 

 40 osób (młodzież i studenci) wzięli udział w projekcie Orły Małopolski Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży szkolącym przyszłych leaderów z zakresu organizacji czasu pracy, 
protokołu dyplomatycznego, pozyskiwania środków finansowych oraz budowania więzi  
w zespołach; 

 140 uczniów z 10 miejscowości na Ukrainie gdzie działają szkółki języka polskiego oraz szkoły 
ukraińskie z polskim językiem nauczania brało udział w konkursie recytatorskim 
organizowanym przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska; 

 80 uczestników warsztatów „Papierowy Świat wielkich możliwości” Fundacji NADwyraz; 

 25 studentów z 13 krajów Unii Europejskich zaproszonych na szkolenie i konferencje 
organizowane przez AEGEE z zakresu historii i kultury Polskiej jak i integracji studenckich 
środowisk naukowych; 

 60 osób w trakcie warsztatów hafciarskich przy Fundacji w Paski i Archipelagi Kultury; 

 wydano 100 egzemplarzy podręczników na potrzeby parafii Mokrzyska i rozdysponowano je 
tam wśród dzieci przedszkolnych; 

 w ramach działań Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego przeprowadzono: 
konferencje i prelekcje tematyczne wraz z wycieczka po Tarnowie w ramach zadania 
Małopolska Hetmana Jana Tarnowskiego - 80 uczestników; w szkoleniu na temat 
unikatowych walorów Małopolski uczestniczyło 100 osób biorących czynny udział w zadaniu 
Znam Małopolskę; 

 99 wolontariuszy z 12 szkół przeprowadziło 3 imprezy plenerowe w Rabce Zdroju z okazji 
Światowego Dnia Dziecka organizowanym przez Akademie Sztuk Walki TENGU; 

 22 uczniów z Ukrainy wzięło udział w warsztatach artystycznych, historycznych  
i integracyjnych organizowanych przez Wille Decjusza; 
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 1400 uczniów z 40 Szkół Jana Pawła Archidiecezji Krakowskiej uczestniczyło w konkursach 
plastycznych, fotograficznych i literackich o Janie Pawle II oraz w marszu do Doliny 
Chochołowskiej 4 XI; 

 63 uczestników (młodzież + dorośli) szkolących się w trakcie zajęć przeprowadzonych przez 
Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STEN; 

 6 seniorów i 6 uczniów przeszkolonych w zajęciach wiedza o tradycji przy Stowarzyszeniu 
Gospodyń Wiejskich w Andrychowie; 

 Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej przeprowadziło cykl warsztatów dla nauczycieli, 
rodziców i uczniów objętych programem interwencji dla dzieci z zaburzeniami zachowania 
ABA ( 72 nauczycieli, 65 przeszkolonych uczestników spotkania, 85 osób w trakcie panelu 
dyskusyjnego, 5 dzieci); 

 200 uczestników spotkań seminaryjnych dotyczących upamiętnienia wizyt Ojca Świętego  
bł. Jana Pawła II organizowanych przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży oraz wydanie 
4300 komiksów „Bezpieczna Zebra” skierowanych do dzieci i młodzieży z 16 szkół,  
19 przedszkoli oraz 35 placówek oświatowych województwa małopolskiego w ramach 
edukacji o ruchu drogowym; 

 10 uczniów biorących udział w warsztatach dziennikarskich Kamaratia - Stowarzyszenie 
Łemków; 

 175 osób uczestniczących w szkoleniu na temat zagrożeń płynących z Internetu 
organizowanym przez Stowarzyszenie Wsi Dominikowice. 

 

Nazwa konkursu 
Liczba edycji 

konkursu 
Liczba podpisanych 

umów 

Wysokość środków         
(na podstawie podpisanych 

umów) 

Regionalny Program 
Stypendialny 

1 2 960 000 zł 

 

W ramach konkursu ofert „Regionalny Program Stypendialny” realizowane były projekty, 
które przewidywały udzielenie pomocy stypendialnej uczniom, a także studentom za osiągnięcia 
naukowe, artystyczne i sportowe ze szczególnym uwzględnieniem uczniów i studentów 
niepełnosprawnych. Ponadto możliwe było również wsparcie finansowe osób pochodzących  
z regionów partnerskich Województwa Małopolskiego oraz Polaków i osób innej narodowości 
pochodzących ze Wschodu, a także Polonii z innych krajów podejmującej studia na małopolskich 
uczelniach wyższych. 

W ramach Regionalnego Programu Stypendialnego zostało ufundowanych 206 stypendiów. 
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Liczba przyznanych stypendiów dla uczniów zagranicznych:  

 Ukraina – 27 (23 – ze środków finansowych WM) 

 Białoruś – 4 (2 – ze środków finansowych WM) 

 Kazachstan – 3 ze środków finansowych WM 

 Turkmenistan – 1 ze środków finansowych WM 

 
 
 

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 

 

Nazwa konkursu 
Liczba edycji 

konkursu 
Liczba podpisanych 

umów 

Wysokość środków         
(na podstawie podpisanych 

umów) 

Mecenat Małopolski 1 79 2 005 128 zł 

 

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego  

w dziedzinie kultury w 2011 r. Samorząd Województwa przyznał dotację 82 podmiotom (79 umów 

podpisano, 3 rezygnacje) z zakresu kultury, które wpłynęły na rozwój kultury i sztuki, prezentację 

zjawisk twórczych oraz wydarzeń artystycznych o charakterze nowatorskim i eksperymentalnym, 

łączących w sobie tradycje i innowację. Dofinansowane zostały projekty, które wpisywały się  

w następujące kierunki wsparcia:  

 „Twórczość profesjonalna”- wspieranie, promowanie i tworzenie warunków sprzyjających 

rozwojowi talentów, uprawianiu i rozwojowi profesjonalnej sztuki oraz prowadzeniu działalności 

kulturalnej w formach zorganizowanych programowo (wsparcie finansowe dla projektów 

kulturalnych związanych z obchodami roku Miłosza);  

 „Regionalizm - wartości - tradycja” – (Tożsamość oraz kreatywność)- wspieranie przedsięwzięć 

obejmujących ochronę wartości małopolskiego - regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz 

aktywnych działań przyczyniających się do umocnienia tożsamości regionalnej, wydobywania 

tożsamości z różnorodności oraz otwartości mieszkańców Małopolski, a także kształtowania 

wizerunku regionu poprzez projekty o charakterze innowacyjnym i nowatorskim, w ramach tego 

kierunku wsparcia były realizowane także zadania związane z Polską Prezydencją w Radzie Unii 

Europejskiej;  

 „Drogi sztuki nowoczesnej” – wsparcie projektów związanych z prezentacją dzieł sztuki 

współczesnej (muzyka, malarstwo, rzeźba, plakat, instalacje, fotografia, dizajn i wzornictwo, 

architektura), budowanie społecznej świadomości znaczenia sztuki oraz rozwoju talentów 

i niezależnych inicjatyw artystycznych i twórczych w obszarze sztuki (m.in. warsztaty, zajęcia 

dydaktyczne, plenery, wystawy i prezentacje multimedialne);  

 „Zapis - literatura, wydawnictwa, media” - „Rara” – (Zapis - dokumentacja zjawisk w kulturze) 

 - wspieranie nowatorskich działań promocyjnych, dokumentacyjnych zjawiska z zakresu życia 

artystycznego, aktywności w obszarze kultury oraz walorów dziedzictwa kulturowego, wspieranie 
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wartościowych, niekomercyjnych inicjatyw wydawniczych z wykorzystaniem różnych nośników 

(także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk) oraz dokumentacyjnych i systemów 

informatycznych poświęconych problematyce kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego a także 

wspieranie systemu tworzenia monitoringu, badania i diagnozowania życia kulturalnego  

w Małopolsce);   

 „Region wielu kultur” – (Kultury równoległe) - wsparcie dla projektów i inicjatyw związanych 

z utrzymywaniem walorów, przybliżaniem i popularyzacją kultury i tradycji mniejszości 

narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę; 

 „Kultura przez pokolenia” - wsparcie projektów mających na celu poprawę jakości życia ludzi 

starszych poprzez działania animacyjne na rzecz międzypokoleniowej aktywizacji społeczności 

lokalnej, m.in. wspieranie inicjatyw służących uświadamianiu wartości wynikających  

z doświadczenia życiowego osób starszych, kreowaniu postaw tolerancji i wzmacnianiu wartości 

płynących z różnorodności (projekty – warsztaty, wystawy, itp. – aktywizujące różne grupy 

wiekowe); wspieranie przedsięwzięć wykorzystujących potencjał grupy wiekowej 50+ 

(zawodowy, woluntarystyczny, intelektualny);  

 „Edukacja patriotyczna” – (Znaki czasu – etos patriotyczny) – podejmowanie inicjatyw 

związanych z upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci  

o ofiarach wojny i okresu powojennego, w tym także przedsięwzięcia o charakterze 

jubileuszowym i edukacyjnym także poprzez niestandardowe inicjatywy edukacyjne 

i popularyzujące odkrywanie przeszłości, „utrwalanie pamięci narodowej”, wzmacnianie związku 

emocjonalnego z regionem, budowanie poczucia odpowiedzialności za przyszłość swoją i innych, 

podejmowaniu działań na rzecz społeczności lokalnej, kreowaniu postaw obywatelskich przy 

wykorzystaniu nowoczesnych form przekazu. 

Efekty realizacji zadania: 
Zrealizowane zadania w istotny sposób wpłynęły na stworzenie wartościowej oferty kulturalnej 

w regionie, a także umożliwiły uczestnikom wyrażania wszelkich form ekspresji artystycznej 

z uwzględnieniem aspektu ponadlokalnego i regionalnego, wpłynęły na rozwój kultury i sztuki, 

umożliwiły prezentację zjawisk twórczych oraz wydarzeń artystycznych o charakterze nowatorskim 

i eksperymentalnym, łączących w sobie tradycje i innowację. Z budżetu Województwa Małopolskiego 

dofinansowano 36 zadań związanych z muzyką (festiwale, koncerty), 5 wydarzeń teatralnych,  

3 zadania związane ze sztuka współczesną (wystawy), 4 wydarzenia filmowe (festiwale, przeglądy),  

3 projekty zrealizowane przez mniejszości narodowe i etniczne, 25 projektów interdyscyplinarnych,  

3 wydawnictwa (monografie).  
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Nazwa konkursu 
Liczba edycji 

konkursu 
Liczba podpisanych 

umów 

Wysokość środków         
(na podstawie podpisanych 

umów) 

Ochrona zabytków 
Małopolski 

1 94 3 175 000 zł  

 

Uchwałą Nr XXIII/348/08 z 29 września 2008 r. Sejmik Województwa Małopolskiego określił zasady 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego. W oparciu 

 o przyjęte zasady, w terminie do 15 grudnia 2010 r., złożonych zostało 151 wniosków o dotację na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego, na łączną kwotę oczekiwanej 

dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 15 972 709,52 zł. W dniu 14 marca  

2011 r. złożony został dodatkowy wniosek Klasztoru OO. Bernardynów w Alwerni, który ubiegał się  

o dotację w trybie interwencyjnym, na prace wynikające z zagrożenia zabytku – konieczne w skutek 

wielkiego pożaru dachu, który miał miejsce w nocy z 6 na 7 marca 2011 r.  

Efekty realizacji zadania.  
Celem programu wspierania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego 

jest zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania 

jak również utrzymanie obiektów o niekwestionowanych wartościach artystycznych i historycznych. 

Efektem działań jest przeprowadzenie w 2011 r. 104 zadań konserwatorskich małopolskich zabytków, 

w tym 94 zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe. W ramach konserwacji wykonano 

zabiegi przy: ołtarzach, rzeźbach, obrazach, polichromiach. W ramach zadań budowlanych dokonano: 

wymiany pokryć dachowych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, odwodnienia fundamentów, 

remontów elewacji zabytków, położonych na terenie Małopolski. 

 

 

Integracja europejska 

 

Nazwa konkursu 
Liczba edycji 

konkursu 
Liczba podpisanych 

umów 

Wysokość środków         
(na podstawie podpisanych 

umów) 

Działania z zakresu rozwoju 
współpracy terytorialnej 

wspierających utworzenie 
Europejskiego Ugrupowania 

Współpracy Terytorialnej 

1 1 65 000 zł 

 

Zadanie było realizowane w 2011 roku i obejmowało najważniejsze działania związane  

z przygotowaniem i budowaniem na polsko-słowackim pograniczu struktur przyszłego Europejskiego 
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Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT). Zadanie stanowiło jeden z elementów projektu 

sieciowego dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – 

Republika Słowacka 2007-2013, którego partnerami są: Związek Euroregion „Tatry” (partner 

wiodący), Združenie Region „Tatry”, Miasto Nowy Targ i Miasto Kieżmark. W ramach przedsięwzięcia 

zorganizowano międzynarodową konferencję o charakterze konsultacyjnym, wizytą studyjną na 

polsko-słowackim pograniczu oraz wyjazd studyjny i warsztaty Open Days. 

 

 

Turystyka i krajoznawstwo 

 

Nazwa konkursu 
Liczba edycji 

konkursu 
Liczba podpisanych 

umów 

Wysokość środków         
(na podstawie podpisanych 

umów) 

„Małopolska Gościnna” 1 22 265 000 zł 

 

Otwarty konkurs ofert miał na celu identyfikację oraz dofinansowanie najwartościowszych projektów 
służących rozwojowi przemysłu czasu wolnego, których realizacja przyczyni się do podniesienia 
atrakcyjności turystycznej Województwa Małopolskiego i zwiększenia liczby osób korzystających  
z oferty turystycznej regionu.  
 
Efekty realizacji zadania: 

 rozwój produktu markowego – turystyka na terenach wiejskich;  

 rozwój produktu markowego – turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna; 

 poprawa bezpieczeństwa podróżowania po szlakach i trasach turystycznych w regionie; 

 wzmocnienie działań promujących ofertę turystyczną Małopolski; 

 rozwój produktu markowego – turystyki miejskiej, kulturowej oraz religijnej.  
 
 
 

Wolontariat 

 

Nazwa konkursu 
Liczba edycji 

konkursu 
Liczba podpisanych 

umów 

Wysokość środków         
(na podstawie podpisanych 

umów) 

Promocja i organizacja 
wolontariatu 

1 10 73 000 zł 

 
W rezultacie przekazanych środków, zrealizowane zostały różnorodne formy upowszechniania 

wolontariatu w Małopolsce. W sumie zorganizowano ok. 300 godz. szkoleń, kursów, warsztatów  

i targów wolontariatu, wydrukowano ok. 30 000 materiałów promocyjnych, w tym: plakatów, 

broszur, publikacji, płyt CD oraz przeszkolono ok. 500 wolontariuszy.  
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Przeprowadzono kampanie informacyjno-promocyjne w zakresie upowszechniania wolontariatu oraz 

liczne imprezy promujące dobre praktyki (koncerty, targi, konkursy, wystawy, itp.). Głównym celem 

tego typu wydarzeń było stworzenie możliwości zaprezentowania społeczności lokalnej pozytywnego 

wizerunku wolontariuszy, akcji wolontaryjnych, podzielenia się swoim doświadczeniem, jak również 

zachęcenie mieszkańców, w szczególności młodzieży do włączenia się w wolontariat i akcje 

wolontaryjne. 

Wsparto działalność kilku Centrów Wolontariatu, które służyły informacją, konsultacjami oraz 
wszelkimi materiałami szkoleniowymi. W punktach odbywały się również szkolenia z różnego zakresu 
działalności wolontariackiej. W ramach poszczególnych szkoleń zrealizowano : 

 wolontariat młodzieżowy i studencki, w ramach projektów zorganizowano  
i przeprowadzono profesjonalne szkolenia z zakresu wolontariatu dla młodzieży, m.in.: 
wydano wkładkę dotyczącą wolontariatu w miesięczniku MANKO w nakładzie 25 tys. egz.;  

 wolontariat szpitalny, zw. z terapią śmiechem, celem projektu Fundacji Dr Clown było 
przygotowanie młodzieży i studentów do prowadzenia zajęć terapią śmiechu  
w szpitalach, hospicjach i placówkach dla dzieci; 

 wolontariat edukacyjny, w tym obszarze promowana była idea wolontariatu edukacyjnego 
wśród studentów i młodzieży powiatu nowosądeckiego. Przeszkoleni wolontariusze pomagali 
w nauce dzieciom oraz młodzieży gimnazjalnej mającej trudności z nauką, w tym dzieciom 
zagrożonym wykluczeniem społecznym;  

 wolontariat hospicyjny, celem projektu był wzrost zainteresowania wolontariatem 
hospicyjnym wśród młodzieży i osób starszych poprzez akcje promocyjne, szkolenia, konkursy 
oraz publikacje;  

 wolontariat dla seniorów, celem projektu, w którym zaangażowane było Stowarzyszenie 
Koło Gospodyń Wiejskich w Andrychowie było upowszechnianie postaw związanych  
z wolontariatem wśród lokalnej społeczności oraz bezpośrednia pomoc osobom starszym, 
chorym i samotnym. 

 
 

2. Zlecanie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom realizacji zadań 

własnych Województwa Małopolskiego w trybie pozakonkursowym tzw. małych 

grantów 

 
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1534) organizacje pozarządowe lub podmioty,  
o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego poza trybem 
otwartego konkursu ofert ze środków Województwa Małopolskiego z zastrzeżeniem, że wysokość 
środków finansowych przekazywana w trybie małych grantów nie może przekroczyć 20% dotacji 
planowanych w danym roku budżetowym na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom 
pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.  
 
Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie w ramach procedury małych grantów:  

 projekt musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym; 

 wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 
w wysokości 10 000 zł; 

 zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni; 

 łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub 
temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może 
przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym. 
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W 2011 roku w trybie pozakonkursowym zostało złożonych 6 wniosków, w tym z dziedziny 
wolontariatu (2), turystyki (1) i sportu (3), projekty nie otrzymały dofinansowania ze względu na brak 
celowości realizacji zadania. 
 

 

3. Zlecanie zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert, na 
podstawie przepisów ustaw innych niż ustawa o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie 

 

Środki przekazane organizacjom pozarządowym w ramach innych programów 

Program 
Liczba podpisanych 

umów 

Wysokość przekazanych 

środków finansowych 

„Małopolska  
Nasz region nasza szansa” 

88 555 000 zł 

„Małopolska Janowi Pawłowi II”   9 100 500 zł 

„Prezydencja w Małopolsce” 17 245 000 zł 

PFRON - Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz.U. z 2006r. nr 156 poz.1118z późn. zm.) dotyczących 

obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami 

osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych 

obiektów) 

5 1 519 439,28 zł 

PFRON - Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania 

zakładów aktywności zawodowej zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 

sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2007 r. nr 

242 poz. 1776) oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. z d 2010 r. nr 214 poz. 1407) 

5 2 902 261,25 zł 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 143 9 723 326,16 zł 1 

Program INTERREG IVC 2 141 866,43 zł 2 

                                                           
1
   Suma środków przekazanych organizacjom pozarządowym na podstawie umów podpisanych w 2011r. 

2
   Kwota wg kursu średniego dwunastomiesięcznego ustalonego na podstawie kursów średnich miesięcznych 

ogłoszonych przez Komisję Europejską obowiązujących w 2011 r.: 1 EUR = 4,1013 PLN. 
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Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 50 120 738 456,75 zł 3 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 388 73 808 542,49 zł 4 

SUMA: 707 209 734 392,36 zł 

 
 
 

                                                           
3
 Suma środków przekazanych organizacjom pozarządowym oraz kościołom i związkom wyznaniowym na 

podstawie umów podpisanych w 2011r. 
4
  Suma środków przekazanych organizacjom pozarządowym oraz kościołom i związkom wyznaniowym na 

podstawie umów podpisanych w 2011r. 
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II. Współpraca pozafinansowa 

 

W ramach współpracy pozafinansowej Województwo Małopolskie podejmowało szereg 
przedsięwzięć i inicjatyw, mających na celu promocję działalności sektora pozarządowego  
w Małopolsce, zwiększenie udziału NGO w realizację zadań publicznych, na rzecz rozwoju dialogu 
obywatelskiego oraz wolontariatu. 

 

1. Wymiana informacji pomiędzy samorządem województwa a organizacjami 
pozarządowymi 

 
Jedną z podstawowych form współpracy pomiędzy samorządem województwa małopolskiego  

a organizacjami pozarządowymi jest wzajemna wymiana informacji o planowanych kierunkach 

działalności. W 2011 roku na szczególna uwagę zasługują następujące działania: 

 

 Udostępnianie informacji na portalach  

Na stronach internetowych Województwa (Wrota Małopolski, www.malopolskie.pl, 

Biuletyn Informacji Publicznej) oraz na profilu Pozarządowa Małopolska na portalu 

społecznościowym Facebook, na bieżąco publikowano informacje poświęcone współpracy 

samorządu województwa małopolskiego z sektorem pozarządowym, promowano ciekawe 

przedsięwzięcia organizacji pozarządowych jak również zamieszczano aktualności dotyczące, 

szkoleń, konkursów i konferencji, a także akty prawne dotyczące III sektora, wydawnictwa, 

poradniki i informatory adresowane do NGO’s.  

 

 Tworzenie banku danych o organizacjach pozarządowych 

Urząd Marszałkowski prowadzi bazę organizacji pozarządowych działających na terenie 

województwa małopolskiego. Organizacje pozarządowe znajdujące się w bazie, otrzymują 

„Informator NGO” zawierający informacje o bieżących działaniach Samorządu Województwa 

Małopolskiego adresowanych do III sektora.  

 

 Pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych 

 

 Informowanie organizacji pozarządowych o źródłach pozyskiwania pozabudżetowych 

środków finansowych 

 

 Prowadzenie badań i analiz diagnozujących stan regionalnej gospodarki, rynku pracy, 

edukacji, przedsiębiorczości i zapotrzebowania na pracę oraz integracji społecznej  

i równości szans poprzez Internetową Bibliotekę Małopolskich Obserwatoriów. Celem 

Biblioteki jest usprawnienie przepływu informacji, przygotowanych m.in. przez instytucje 

administracji publicznej, instytuty badawcze oraz organizacje pozarządowe prowadzące 

działalność badawczą. Biblioteka jest narzędziem ułatwiającym projektowanie działań  

o charakterze strategicznym na poziomie lokalnym i regionalnym, 
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 Konsultacje społeczne 

W 2011 r. przeprowadzono konsultacje 45 projektów uchwał Sejmiku Województwa 

Małopolskiego. 

Konsultacje Programu współpracy 

W dniach 16 – 30 września 2011r.  przeprowadzono konsultacje projektu "Programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2012". Informacja o konsultacjach została zamieszczona na 

stronach www (małopolskie.pl, BIP, Wrota Małopolskie), na najpopularniejszym portalu dla 

organizacji - NGO.pl oraz rozesłana do organizacji pozarządowych z bazy UMWM. Konsultacje 

były prowadzone pisemnie i ustnie. Odbyły się 3 spotkania otwarte w Tarnowie, Nowym 

Sączu i Krakowie. W konsultacjach wzięło udział ok. 42 organizacji pozarządowych oraz 

Małopolska Rada Pożytku Publicznego. Organizacje wraz z MRPP zgłosiły 51 uwag, z których: 

18 uwzględniono, 22 odrzucono, a w przypadku 11 zamieszono komentarze. Programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012r. został przyjęty Uchwałą Nr XV/240/11 

SWM z dniu 28 listopada 2011 r. 

 

 

2. Promocja organizacji pozarządowych 

 

2.1.  Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych 

 

W 2011 roku odbyło się XIV Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych, której tematem 

przewodnim był: Marketing a NGO – czyli jak skutecznie wykorzystać nowe kanały promocji 

 i komunikacji. W wydarzeniu wzięło udział ok. 200 przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej 

Małopolski. Podczas spotkania swoją wiedzą dzielili się eksperci i doświadczeni praktycy: Ks. Jacek 

Stryczek (Współprzewodniczący Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego i Prezes Stowarzyszenia 

Wiosna), Urszula Podraza (Rzecznik prasowy Kraków Airport), Łukasz Salwarowski i Dominika Kawalec 

(Stowarzyszenie MANKO) oraz Magdalena Dobranowska-Wittels (redakcja ngo.pl i Stowarzyszenie 

KLON/JAWOR). Tradycyjnie na zakończenie konferencji w czasie uroczystej gali, rozdane zostały 

Nagrody Kryształy Soli i Amicus Hominum. 

 

2.2.  Nagroda dla osób działających na rzecz dobra innych AMICUS HOMINUM 

Konkurs o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra 

Innych „Amicus Hominum” ma na celu wyróżnienie osób prywatnych, które pomagają potrzebującym 

i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Kapituła Nagrody w 2011 r. 

uhonorowała 10 osób: 6 laureatów oraz 4 wyróżnionych w sześciu kategoriach.  
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Amicus Hominum – edycja V 
 

Laureat: Grad Prix:  Kazimiera Wojas 
Kategoria POLITYKA SPOŁECZNA 
 
 

Laureat: Irena Kruczek  
Wyróżnienie: Zofia Dyrcz 

Kategoria POLITYKA PRORODZINNA 
 

 
Laureat: Ewa Zbroja 

Kategoria OCHRONA ZDROWIA 
 

 

Laureat: Kazimiera Wojas 
Wyróżnienie: Krystyna Grażyna Korzeniowska  

Kategoria POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM 
 

Laureat: Maria Krężołek 
Wyróżnienie: Zbigniew Wojas  

Kategoria EDUKACJA I WYCHOWANIE 
 

Laureat: Stanisław Krzyżak 
Wyróżnienie: Henryka Rogal  

Kategoria DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJANA 
 

Laureat: Stefania Szal 

 
 

2.3.  Nagroda dla najlepszych organizacji pożytku publicznego KRYSZTAŁY SOLI 
 
W 2011 r. odbyła się kolejna – VII edycja – Konkursu „Kryształy Soli”, którego głównym celem jest 

wzmacnianie wizerunku organizacji pozarządowych, promocja działań najlepszych organizacji,  

i popularyzacja „dobrych praktyk”. Kapituła Nagrody wyłoniła 5 laureatów i 5 wyróżnionych.  

Kryształy Soli – VII edycja 

Laureat: Grad Prix: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska 

Kategoria POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE 
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Laureat: Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski 
Wyróżniony: Fundacja "DR CLOWN" (Oddział Kraków) 

 
Kategoria OCHRONA DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO 

Laureat: Fundacja "Edukacyjne Centrum Żydowskie" 
Wyróżniony: Chłopięcy Chór Katedralny "Pueri Cantores 
Tarnovienses" 

Kategoria EDUKACJA I NAUKA 
Laureat: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska 
Wyróżniony: Stowarzyszenie MANKO 

Kategoria SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, 
EKOLOGIA ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA 
PRZYRODNICZEGO 

Laureat: Krakowski Klub Sportowy "Jura Moto Sport" 
Wyróżniony: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 

Kategoria AKTYWIZACJA GOSPODARCZA  
I OBYWATELSKA 

Laureat: Spółdzielnia Socjalna "OPOKA" 
Wyróżniony: Fundacja Rozwoju Gmin Polskich 

 

2.4.  Kampania 1 % - poświęcona popularyzacji mechanizmu odpisu 1% podatku na rzecz 

organizacji pożytku publicznego 

 

W 2011 roku odbyła się IV edycja kampanii "Zostaw uśmiech w Małopolsce”, której celem była 

popularyzacja i promocja idei odpisu 1% należnego podatku na rzecz małopolskich organizacji 

pożytku publicznego. W jej ramach wspólnie z partnerami kampanii kolportowane były w Małopolsce 

plakaty i ulotki promocyjno-informacyjne, zachęcające do przekazania odpisu 1% należnego podatku 

dochodowego organizacjom pożytku publicznego z Małopolski.  

W 2011 roku prawie 900 tys. małopolskich podatników postanowiło przekazać swój 1% dla 

organizacji pozarządowych, co łącznie przyniosło kwotę w wysokości 34 648 927 zł. 
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3. Wspólna realizacja projektów Województwa Małopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi  

 

Współpraca z III sektorem w 2011 roku polegała również na realizacji szeregu działań zarówno  

z inicjatywy Samorządu jak również organizacji pozarządowych. Wśród najważniejszych, wspólnych 

inicjatyw można wyróżnić: 

 

3.1. II Forum Pełnomocników NGO 

28 marca odbyło się II Forum Małopolskich Pełnomocników NGO. Spotkanie zostało zorganizowane 

przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych BIS przy współpracy Sieci Wspierania Organizacji 

Pozarządowych SPLOT pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego  

i Wojewody Małopolskiego. Forum było drugim z trzech spotkań organizowanych w ramach 

partnerskiego projektu systemowego – Model współpracy administracji publicznej i organizacji 

pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy. Spotkanie było okazją 

do dyskusji, wymiany doświadczeń, zebrania opinii na temat współpracy samorządu z NGOs oraz 

upowszechniania wypracowanych rozwiązań.  

 

3.2. Małopolska Gala Wolontariatu 

Konkurs został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego. Uroczysta 

Gala podsumowująca Małopolski Etap Konkursów „Barwy Wolontariatu” oraz „Organizacja 

Przyjazna Wolontariuszom” miała miejsce 7 listopada w Krakowie. W jednym miejscu spotkali się 

zgłoszeni do konkursu wolontariusze, ich koordynatorzy oraz przedstawiciele organizacji i instytucji 

współpracujących z ochotnikami na co dzień, których łączy wspólna pasja pomagania. Podczas 

spotkania uhonorowani zostali najbardziej aktywni wolontariusze, którzy w swoich działaniach 

wykazali się ogromnym zaangażowaniem, skutecznością i innowacyjnością.  

Podczas Gali wręczonych zostało również 10 certyfikatów w ramach konkursu „Organizacja Przyjazna 

Wolontariuszom”. Wyróżnienie przyznawane jest przez Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu na 

okres dwóch lat, organizacjom i instytucjom, które na co dzień wiele wysiłku i starań wkładają  

w kształtowanie właściwych relacji z wolontariuszami, tworzą warunki, w których ochotnicy mogą  

w pełni czerpać satysfakcję z oferowanej pomocy realizując swoje marzenia.  

 

3.3. Małopolskie Wektory Współpracy 

W 2011 roku odbyła się piąta już edycja konkursu „Małopolskie Wektory Współpracy” organizowana 

przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTiA pod honorowym patronatem Marszałka 

Województwa Małopolskiego. Celem konkursu jest promocja najlepszych przykładów współpracy 

jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Jest to bardzo dobra okazja, by 

poddać ocenie tę ważną dla każdej lokalnej społeczności sferę, jaką jest angażowanie organizacji 

społecznych w realizację zadań publicznych. Laureatem zostało Miasto i Gmina Zakliczyn.  

 

3.4. Tydzień Osób Niepełnosprawnych - Kocham Kraków z wzajemnością  

Podczas XII edycji Tygodnia Osób Niepełnosprawnych, niepełnosprawni mogli spełniać marzenia, 

które na co dzień wydają się niemożliwe. Imprezę otworzył koncert Moniki Kuszyńskiej na Rynku 

Głównym w Krakowie. W bogatym programie Tygodnia Osób Niepełnosprawnych znalazły się m.in. 

liczne eventy sportowe (skoki spadochronowe, zawody wspinaczkowe, kajakowe), przedstawienia 
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teatralne z udziałem niepełnosprawnych, koncerty, festyn taneczny oraz integracyjny dzień dziecka. 

Ponadto chętni mogli wziąć aktywny udział w życiu kulturalnym miasta: zwiedzać muzea oraz 

specjalnie przygotowane makiety na Trasie Drogi Królewskiej dla Niepełnosprawnego Turysty.  

12 makiet przedstawiało najciekawsze zabytki Krakowa w językach polskim i angielskim, przy użyciu 

alfabetu łacińskiego i Braille'a. Województwo Małopolskie, które było jednym z organizatorów 

imprezy rozdało dla uczestników prawie trzy tysiące bezpłatnych biletów wstępu do teatrów, kin  

i muzeów w Krakowie i Małopolsce. 

 

3.5. Ekonomia Społeczna 

Rozwój ekonomii społecznej był realizowany dzięki projektom: „Sieć MOWES –Małopolskich 

Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz wzmocnienia potencjału i rozwoju sektora ES  

w regionie” oraz „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej”. W ramach projektu systemowego 

„Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” (ARES) działał Punkt Informacyjno-Konsultacyjny przy 

Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, który oferował wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie 

opracowywania biznesplanów, zarządzania, prawa, finansów dla organizacji pozarządowych chcących 

uruchomić przedsiębiorstwo społeczne. Dzięki sieci Małopolskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii 

Społecznej na terenie całej Małopolski prowadzone były działania z zakresu wsparcia ES. Projekt 

realizowany przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych, 

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Małopolski Instytut Samorządu 

Terytorialnego i Administracji adresowany był do organizacji pozarządowych nieprowadzących 

działalności gospodarczej oraz osób fizycznych chcących założyć działalność gospodarczą  

w Małopolsce. Ekonomia społeczna promowana była również na stronach www.rops.krakow.pl; oraz 

na łamach periodyka Es-O-Es, a także w wortalu ekonomii społecznej. 

 

3.6. Patronaty Marszałka Województwa Małopolskiego 

W 2011 roku w ramach wzmacniania wizerunku małopolskich organizacji pozarządowych Marszałek 

Województwa Małopolskiego objął patronatem ok. 330 przedsięwzięć i projektów z różnych dziedzin 

realizowanych przez organizacje pozarządowe, a także udzielił licznych rekomendacji. Rekomendacje 

dla organizacji pozarządowych wspierające m.in. starania organizacji w ubieganiu się o środki 

pozabudżetowe województwa udzielane były także przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. 

 

4. Rady i zespoły konsultacyjne 

4.1. Małopolska Rada Pożytku Publicznego 
Istotną rolę w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Województwie odgrywa Małopolska 

Rada Pożytku Publicznego (MRPP), w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji 

pozarządowych oraz samorządu. MRPP została powołana w 2005 roku – wyprzedzając zapisy 

znowelizowanej ustawy OPP w sprawie powoływania rad działalności pożytku publicznego  

– z inicjatywy Samorządu Województwa Małopolskiego, stanowiąc pierwszy tego typu zespół  

o charakterze opiniodawczo-doradczym samorządu w zakresie realizacji zasady dialogu 

obywatelskiego, kształtowania właściwej współpracy samorządu województwa z organizacjami 

pozarządowymi oraz doskonalenia relacji partnerskich obu sektorów w Małopolsce. W 2011 roku 

tematem przewodnim posiedzeń były: współpraca organizacji pozarządowych z samorządem oraz 

nowe formy współpracy, wizerunek organizacji pozarządowych, współpraca w zakresie oceny 
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realizacji programów, jak również tworzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

na rok 2012.  

 

4.2. Przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczyli również w pracach innych 

zespołów doradczych oraz inicjatywnych samorządu, m.in.:  

 Małopolskiej Radzie ds. Społeczeństwa Informacyjnego, Małopolskiej Radzie Kombatantów  

i Osób Represjonowanych, Radzie ds. Produktów Tradycyjnych, Wojewódzkiej Społecznej Radzie 

do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Małopolskiej Radzie Zdrowia Publicznego, Wojewódzkiej 

Małopolskiej Radzie Zatrudnienia, Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego; 

 

 Zespole Oceniającym Obiekty Hotelarskie, Zespole roboczym ds. opracowania wieloletniego 

planu na rzecz rozwoju ekonomii społecznej; 

 

 Komitecie Sterującym ds. opracowania projektu „Planu Gospodarki Odpadami Województwa 

Małopolskiego 2014”, Europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej na pograniczu polsko-

słowackim, Podkomitecie Monitorującym PO KL oraz Podkomitet Monitorującym MRPO.  

 

 

5. Wolontariat w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego 

 

W 2011 roku Urząd współpracował z 78 wolontariuszami. Wolontariusze w ramach praktyk 

zdobyli doświadczenie zawodowe, poznali specyfikę pracy w administracji samorządowej oraz mieli 

okazje rozwinąć umiejętności pracy w zespole i brać udział w realizacji ciekawych projektów.  

 

   

Wolontariat pracowniczy  

Wolontariat pracowniczy to ciekawa forma współpracy organizacji pozarządowych nie tylko  

z biznesem, ale również z administracją. W 2011 roku pracownicy Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego podejmowali różne działania z zakresu szeroko rozumianego 

wolontariatu pracowniczego. Przede wszystkim były to:  

 zbiórki pieniędzy i darów np.: pomoc świąteczna najbardziej potrzebującym, pomoc finansowa 

dla chorego dziecka,  
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 projekty inicjowane przez pracowników np.: włączenie się w akcję zbierania zakrętek dla 

chorego Dominika, syna koleżanki. Razem udało się uzbierać ok. 4 ton zakrętek,  

 

 organizacja różnych przedsięwzięć społecznych w siedzibie UMWM tj.: jak sprzedaż ręcznie 

robionych ozdób świątecznych czy organizacja wystaw.  

 

 promocja odpisu 1% wśród pracowników na małopolskie organizacje pozarządowe.    

 

 akcja Krwiodawstwa.  
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Zestawie środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym  

w 2011 roku w ujęciu tabelarycznym. 

 

Zestawienie środków finansowych przekazywanych organizacjom pozarządowym 
w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2011 

Lp. Nazwa obszaru Nazwa zadania 

Środki 

finansowe  

w 2011 roku 

Liczba 

podmiotów 

którym 

przyznano 

dotacje 

Kwota 

przyznanej 

dotacji 

1 Działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

zadania z zakresu działań 

na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

1 600 000,00 62 1 600 000,00 

2 Przeciwdziałanie 

uzależnieniom i patologiom 

społecznym 

ograniczenie palenia 

tytoniu, picia alkoholu i 

używania środków 

psychoaktywnych wśród 

dzieci i młodzieży 

Województwa 
300 000,00 16 300 000,00 

rozwijanie edukacji 

publicznej w zakresie 

problematyki uzależnień, 

HIV/AIDS oraz 

przeciwdziałanie przemocy 

 3 Wspieranie i 

upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu 

upowszechnianie kultury 

fizycznej 
800 000,00 51 760 000,00 

współzawodnictwo i 

szkolenie sportowe dzieci i 

młodzieży oraz XVII 

Ogólnopolska Olimpiada 

Młodzieży w sportach 

zimowych „MAŁOPOLSKA 

2011” 

800 000,00 7 800 000,00 

4 Nauki, szkolnictwa 

wyższego, edukacji, oświaty 

i wychowania 

„Małopolska WIE – wiedza, 

innowacje, edukacja – 

wsparcie inicjatyw 

edukacyjnych” 

300 000,00 28 252 500,00 

Regionalny Program 

Stypendialny 
1 000 000,00 2 960 000,00 

5 Kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa 

narodowego, w tym także w 

obszarze podtrzymywania i 

upowszechniania tradycji 

Mecenat Małopolski 

2 100 000,00 79 2 005 128,00 
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narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej; 

działalności na rzecz 

mniejszości narodowych i 

etnicznych oraz języka 

regionalnego 

 Ochrona zabytków 

Małopolski 

3 550 000,00 94 3 175 00,00 

6 Działalności na rzecz 

integracji europejskiej oraz 

rozwijania kontaktów  

i współpracy między 

społeczeństwami oraz 

promocji Rzeczypospolitej 

Polskiej za granicą 

zadania z zakresu rozwoju 

współpracy terytorialnej 

polegający na wsparciu dla 

utworzenia Europejskich 

Ugrupowań Współpracy 

Terytorialnej 

100 000,00 1 65 000,00 

7 Turystyki i krajoznawstwa Małopolska Gościnna 

300 000,00 22 265 000,00 

8 Promocji i organizacji 

wolontariatu 

zadania z dziedziny 

promocji i oragzniacji 

wolontariatu 

100 000,00 10 73 000,00 

SUMA: 10 950 000,00 372 10 255 628,00 
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Środki przekazane organizacjom pozarządowym w ramach innych programów 

Program 
Liczba podpisanych 

umów 

Wysokość przekazanych 

środków finansowych 

„Małopolska  
Nasz region nasza szansa” 

88 555 000 zł 

„Małopolska Janowi Pawłowi II”   9 100 500 zł 

„Prezydencja w Małopolsce” 17 245 000 zł 

PFRON - Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 

2006r. nr 156 poz.1118z późn. zm.) dotyczących obiektów służących 

rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z 

wyjątkiem rozbiórki tych obiektów) 

5 1 519 439,28 zł 

PFRON - Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów 

aktywności zawodowej zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności 

zawodowej (Dz. U. z 2007 r. nr 242 poz. 1776) oraz ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z d 2010 r. nr 214 poz. 1407) 

5 2 902 261,25 zł 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 143 9 723 326,16 zł 5 

Program INTERREG IVC 2 141 866,43 zł 6 

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 50 120 738 456,75 zł 7 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 388 73 808 542,49 zł 8 

SUMA: 707 209 734 392,36 zł 

 

                                                           
5
   Suma środków przekazanych organizacjom pozarządowym na podstawie umów podpisanych w 2011r. 

6
   Kwota wg kursu średniego dwunastomiesięcznego ustalonego na podstawie kursów średnich miesięcznych 

ogłoszonych przez Komisję Europejską obowiązujących w 2011 r.: 1 EUR = 4,1013 PLN. 
7
  Suma środków przekazanych organizacjom pozarządowym oraz kościołom i związkom wyznaniowym na 

podstawie umów podpisanych w 2011r. 
8
  Suma środków przekazanych organizacjom pozarządowym oraz kościołom i związkom wyznaniowym na 

podstawie umów podpisanych w 2011r. 


