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Realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku. 
Opis zrealizowanych działań. 

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. 

Realizowany w 2006 roku Program Współpracy składał się z czterech 
głównych priorytetów, których realizacja doprowadziła w rezultacie do osiągnięcia 
celu nadrzędnego Programu, za jaki przyjęto budowanie i doskonalenie partnerstwa 
pomiędzy samorządem województwa a małopolskim sektorem pozarządowym, jak 
również wpływ na rozwój społeczno – ekonomiczny województwa małopolskiego 
poprzez efektywną współpracę obu sektorów. 

W 2006 roku w ramach współpracy samorządu województwa małopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi podjęto i przeprowadzono głównie działania 
zmierzające do wzmocnienia instytucjonalnego i profesjonalizacji kadr małopolskich 
organizacji pozarządowych, usprawnienia systemu wymiany informacji pomiędzy 
sektorem pozarządowym a administracją samorządową, włączenia organizacji do 
realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego oraz działania 
zapewniające sektorowi pozarządowemu aktywny udział w kształtowaniu polityki 
regionalnej Województwa.  

W kwietniu 2006 roku zorganizowano badania ankietowe, na podstawie 
których dokonano oceny współpracy Urzędu Marszałkowskiego z organizacjami 
pozarządowymi. Analiza ankiet pokazała opinię małopolskich organizacji na temat 
dotychczasowej współpracy, ale również możliwości i obszary, które zdaniem 
organizacji wymagają uzupełnienia lub usprawnienia. Zawarte w ankietach uwagi  
i wskazówki zostały następnie wykorzystane w codziennych działaniach na rzecz 
rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządem województwa a małopolskim 
sektorem pozarządowym. 

Jak wynika z ankiet ponad 2/3 przebadanych organizacji deklaruje współpracę  
z Urzędem Marszałkowskim, a prawie połowa z nich utrzymuje stały kontakt 
przynajmniej raz na kwartał. Współpraca odbywa się w różnoraki sposób, ale 
organizacje najczęściej korzystają z bezpłatnych wydawnictw, z informacji zawartych 
na stronach internetowych, składają oferty w konkursach grantowych i uczestniczą  
w szkoleniach. Formy współpracy proponowane przez Urząd Marszałkowski są dla 
nich zadawalające w 70%, a uwagi najczęściej dotyczą zbyt dużej ilości komisji, 
zespołów oceniających czy załączników do ofert składanych w konkursach 
grantowych. Organizacje liczą również na szersze konsultacje indywidualne, 
częstsze konferencje i szkolenia. Prawie 2/3 ankietowanych zna program współpracy 
samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi i ocenia go na 4 w skali od 
1 do 5 pod względem przejrzystości, czytelności oraz dostępności. Trafność tego 
programu w stosunku do potrzeb organizacji oceniana została na 75%. Jak wynika  
z ankiet organizacje najczęściej czerpią informacje na temat inicjatyw samorządu 
województwa związanych z trzecim sektorem z portalu www.malopolska.pl oraz 
www.malopolskie.pl/ngo, jak również z listów przysyłanych drogą elektroniczną  
i tradycyjną. Dostępność tych informacji oceniana została na 7 w skali od 1 do 10. 
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Współpraca UMWM została oceniona na 4 w skali ocen szkolnych (od 1 do 6). 
Natomiast Urząd Marszałkowski w skali od 1 do 5 został oceniony na 3,6 pod kątem 
promocji województwa, skuteczności, czy wspierania rozwoju regionu. Ankietowani to 
w 2/3 stowarzyszenia i najczęściej przedmiotem ich działalności była polityka 
społeczna. 

 
 
Priorytet 1 
Silne i sprawne organizacje pozarządowe 

Głównym celem tego priorytetu było wzmocnienie potencjału sektora 
pozarządowego w Małopolsce poprzez podjęcie i przeprowadzenie działań 
zmierzających do profesjonalizacji kadr oraz wzmocnienia instytucjonalnego 
małopolskich organizacji pozarządowych, a co za tym idzie do niwelowania 
zróżnicowania wewnątrz sektora i wyrównywania szans organizacji.  

 
 
Działanie 1. Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji członków organizacji 

W ramach tego działania skoncentrowano się nie tylko na podnoszeniu 
kwalifikacji przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych, ale również na 
zwiększeniu skuteczności aplikowania po środki finansowe dostępne dla organizacji 
zarówno w budżecie Województwa Małopolskiego, jak i w funduszach unijnych.  

 
Szkolenia, warsztaty i konferencje 

√ szkolenia związane z realizacją zadań publicznych (otwarte konkursy ofert): 

� Szkolenia dot. sposobu aplikowania o środki z budżetu województwa  
w ramach następujących otwartych konkursów ofert: "Promocji i organizacji 
wolontariatu", "Wzmacniania potencjału małopolskich organizacji 
pozarządowych" oraz z zakresu pomocy społecznej. Podczas szkoleń 
szczegółowo omówiono Regulaminy konkursów, kryteria oceny formalnej oraz 
merytorycznej oraz najważniejsze warunki wynikające z postanowień 
ramowego wzoru umowy na realizację zadania publicznego. W sumie  
w szkoleniach uczestniczyło ponad 100 osób.  

� Szkolenia dot. zasad rozliczania projektów finansowanych z budżetu 
województwa tj. "Promocji i organizacji wolontariatu" oraz "Wzmacniania 
potencjału małopolskich organizacji pozarządowych". Na szkoleniu omówiono 
podstawowe zasady rozliczania dotacji oraz składania sprawozdań końcowych 
z realizacji zadania publicznego. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele 
organizacji, które otrzymały dotację z UMWM. 

√ szkolenia dot. funduszy strukturalnych oraz możliwości ubiegania się o te środki 
przez trzeci sektor. Organizatorami szkoleń, konferencji i warsztatów były przede 
wszystkim Wojewódzki Urząd Pracy, Departament Funduszy Strukturalnych oraz 
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego. 
Tematycznie szkolenia dotyczyły zagadnień związanych z Europejskim 
Funduszem Społecznym i przyczyniły się do podniesienia wiedzy przedstawicieli 
małopolskich organizacji pozarządowych nt. pozyskiwania środków finansowych 
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w ramach EFS, ZPORR oraz Inicjatywy wspólnotowej INTERREG III. Poza tym 
dzięki tym szkoleniom udało się wzmocnić współpracę pomiędzy 
przedstawicielami organizacji pozarządowych i instytucji administracji publicznej 
w zakresie opracowywania projektów EFS. 

� W ramach EFS Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował warsztaty TAIEX  
pn. „Europejski Fundusz Społeczny jako narzędzie wsparcia polityki 
społecznej i zatrudnienia”. Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele 
małopolskich instytucji rynku pracy, w tym organizacji pozarządowych, z pięciu 
powiatów małopolski. Oprócz części teoretycznej, warsztaty obejmowały 
zajęcia, podczas których zostały opracowane koncepcje projektów dla 
lokalnych rynków pracy. 

� W ramach ZPORR w 2006 roku Departament Funduszy Strukturalnych 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego organizował  
w Krakowie szereg szkoleń i konferencji m. in.: konferencje na temat stanu 
realizacji ZPORR w Małopolsce oraz dwie konferencje informacyjne  
z praktycznymi wskazówkami dla beneficjentów ostatecznych dla Działania 
2.6.ZPORR "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" oraz 
Działania 2.5.ZPORR "Promocja przedsiębiorczości". Natomiast szkolenia 
dotyczyły przygotowania beneficjentów do drugiego naboru wniosków  
w ramach ZPORR w Małopolsce (Priorytet 1 i 3) oraz możliwości 
pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów w ramach 
Działania 1.2 ZPORR Infrastruktura ochrony środowiska. Z kolei w maju 
zorganizowano szkolenie pt.: „Prezentacja Ramowego Planu Realizacji 
Działania na rok 2006 oraz dokumentacja finansowa projektów w ramach 
Działania 2.2 ZPORR” a w czerwcu szkolenie na temat zasad ubiegania się  
o dofinansowanie ze środków EFS w ramach Działania 2.2 ZPORR (alokacja 
2006). Mimo uczestnictwa przedstawicieli III sektora w powyżej wymienionych 
szkoleniach i konferencjach nie ma wśród beneficjentów projektów 
realizowanych w ramach ZPORR organizacji pozarządowych, czego 
przyczyną są trudne do spełnienia dla ngo’s warunki otrzymania środków 
finansowych ze ZPORR. 

� W ramach IW INTERREG IIIC w październiku 2006 roku Departament Polityki 
Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego zorganizował spotkanie 
przedstawicieli podmiotów zainteresowanych udziałem w projektach 
międzyregionalnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2007 – 2013 - 
Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz beneficjentów zaangażowanych w 
realizację projektów w ramach IW INTERREG IIIC w województwie 
małopolskim. Spotkanie poświęcone było wymianie doświadczeń  
i spostrzeżeń zdobytych w trakcie realizacji projektów międzyregionalnych 
oraz spojrzeniu w przyszłość współpracy międzyregionalnej Małopolski  
w rozwijającej się przestrzeni europejskiej. Podczas spotkania 
zaprezentowano przykłady projektów z sukcesem wdrażanych w obecnym 
okresie programowania oraz założenia trzeciego celu polityki spójności na lata 
2007 – 2013 – Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Szczególny nacisk 
położono na uwarunkowania współpracy międzyregionalnej w nowym okresie 
programowania z punktu widzenia potencjalnych beneficjentów z Małopolski.  
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√ szkolenia związane z podnoszeniem kompetencji i profesjonalizacją członków 
organizacji pozarządowych 

� W ramach konkursu grantowego wsparcie infrastruktury społecznej III 
sektora dofinansowano 4 projekty (na łączną kwotę 70 tys. zł) realizowane 
przez organizacje pozarządowe, które prowadziły szkolenia i doradztwo dla 
sektora pozarządowego. Szkolenia obejmowały m.in. następującą 
tematykę: strategiczne planowanie rozwoju organizacji, budowanie 
wizerunku organizacji, rachunkowość organizacji pozarządowej, 
przygotowanie projektu i opracowanie wniosku grantowego, finanse 
projektu - budżet, źródła finansowania organizacji, zakładanie organizacji i 
uzyskiwanie statusu organizacji pożytku publicznego, biznes plan 
organizacji.  

� Ponadto środki WM przekazane zostały federacjom organizacji 
pozarządowych, które wykorzystały je na szkolenia i profesjonalizację 
swoich członków. Dofinansowano 7 projektów na łączną kwotę 84 367 zł. 

√ pozostałe szkolenia: 

� Warsztaty szkoleniowo - doradcze skierowane do organizacji pożytku 
publicznego. Podczas dwuetapowego szkolenia organizacje pozarządowe 
we współpracy ze studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek PR) 
przygotowały kampanie promocyjne, które następnie wykorzystają do 
pozyskiwania środków finansowych w ramach mechanizmu 1% podatku. 
Do projektu zgłosiło się 17 organizacji pozarządowych. 

� Szkolenia dotyczące sposobów finansowania projektów organizacji 
pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej oraz 
szkolenia z FUNDRAISINGU odpowiadające na pytania jak zbudować 
stabilność finansową organizacji pozarządowej.  

� Spotkanie „Spółdzielczość Socjalna – pomysłem na własną firmę”. Celem 
spotkania było upowszechnienie informacji o zasadach tworzenia i 
funkcjonowania Spółdzielni Socjalnej, jako formy aktywizacji zawodowej 
osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.  

 
 

Współorganizacja konferencji, seminariów, warsztatów oraz realizacja 
wspólnych programów i projektów 

W ramach pomocy w organizacji seminariów, warsztatów, konferencji, spotkań 
oraz promocji wspólnych programów i projektów Marszałek Województwa 
Małopolskiego objął swoim patronatem szereg przedsięwzięć i projektów 
realizowanych przez organizacje pozarządowe, a także udzielił licznych 
rekomendacji.  

Pomoc organizacjom pozarządowym przy realizacji projektów odbywała się 
również poprzez zamieszczenie informacji na stronach internetowych Urzędu 
Marszałkowskiego www.malopolskie.pl/ngo, na stronie internetowej Pełnomocnika 
ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom www.uzaleznienia-malopolska.pl 
oraz na stronach internetowych ROPS www.rops-krakow.pl, Departamenty Urzędu 
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Marszałkowskiego oraz jednostki organizacyjne wspierały finansowo, organizacyjnie 
lub logistycznie szereg konferencji, sympozjów i spotkań m.in.: 

√ Pierwsze Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej, których 
współorganizatorem było m.in. Województwo Małopolskie. Organizatorem 
Spotkań Ekonomii Społecznej jest Partnerstwo IW Equal "W poszukiwaniu 
polskiego modelu ekonomii społecznej". Na konferencji nie tylko prezentowano 
zagadnienia związane z ekonomią społeczną, ale również zastanawiano się nad 
kondycją ekonomii społecznej w Polsce. 

√ kampanie edukacyjne w województwie małopolskim: 

� antynarkotykowa „Bliżej siebie – dalej od narkotyków- szukaj 
porozumienia ze swoim dzieckiem”,  

� antytytoniowa „Miesiąc odpowiedzialnej sprzedaży”,  

� antyalkoholowa „Pijani kierowcy- zero tolerancji w Małopolsce 

� oraz happeningi sportowe w Krynicy, akcje uliczne w Krakowie, pikniki 
rodzinne, audycje radiowe oraz szkolenia, seminaria, konferencje 
skupiające się wokół tematyki „Małopolskiego Programu Profilaktyki  
i Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2004 – 2007” 

� Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom 
zorganizował również w czerwcu Konferencję "Seksualne 
wykorzystywanie dzieci - mit czy rzeczywistość" we współpracy  
z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Fundacją Dzieci 
Niczyje. 

� We współpracy ze Stowarzyszeniem „U Siemachy” i Fundacją Rozwoju 
Społecznego w Odporyszowie Pełnomocnik ds. Profilaktyki  
i Przeciwdziałania Uzależnieniom organizował dwie edycje cyklicznej 
imprezy Forum Młodzieżowych Liderów Środowiskowych. 

 
W 2006 roku realizowane były również wspólne programy i projekty, m. in:  

√ „Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia”, 
Partnerzy: Krakowska Fundacja Hamlet, WUP, ROPS, MARR projekt 
realizowany w ramach IW Equal 

√ Opracowano i realizowano projekt pn.: „Wzmocnienie efektywności 
funkcjonowania małopolskich instytucji rynku pracy- PROJEKT 
PARASOLOWY”. Partnerzy WUP i Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. 

√  Opracowanie i złożenie projektu „ALOES – Aktywne Lokalne Ośrodki 
Ekonomii Społecznej”. Partnerzy: WUP, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 
oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw 
Lokalnych STOPIL. Projekt zakłada organizację szkoleń oraz usług 
doradczych dla małopolskich instytucji rynku pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem III sektora. W chwili obecnej projekt jest w trakcie oceny 
merytorycznej.  
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√ Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach umowy partnerskiej  
z Samarytańską Federacją Organizacji Pozarządowych z Zakliczyna wydał  
w 2006 roku 5000 tysięcy egzemplarzy „Małopolskiego Informatora dla 
Seniorów”, za pomocą którego udało się podnieść poziom wiedzy 
małopolskich seniorów na temat dostępnej w regionie ofercie aktywizującej,  
co uwidoczniło się m. in. we wzroście liczby osób starszych korzystających  
z dostępnej oferty. 

 
 

Wydawnictwa poświęcone źródłom finansowania projektów organizacji 
pozarządowych 

W styczniu 2006 roku już po raz drugi ukazał się poradnik poświęcony 
tematyce pozyskiwania środków finansowych przez organizacje pozarządowe. 
Opracowany poradnik zawierał praktyczne informacje o źródłach finansowania 
działalności organizacji pozarządowych, o jakie można się było ubiegać w 2006 r. 
począwszy od środków regionalnych samorządowych, poprzez krajowe, aż po środki 
unijne i zagraniczne. Wydawnictwo ukazało się w nakładzie 1000 egzemplarzy, 
zostało bezpłatnie rozdane organizacjom pozarządowym. 

 
 

Pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektów międzynarodowych 

Pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektów międzynarodowych to jedna  
z ważniejszych form współpracy samorządu województwa z organizacjami 
pozarządowymi. W zakresie programów unijnych pomoc taką zapewnia m. in. 
Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Międzynarodowej UMWM, służąc 
pomocą wszystkim potencjalnym beneficjentom programów wspólnotowych  
z Województwa Małopolskiego.  

Głównym zadaniem Zespołu ds. Integracji Europejskiej w tym departamencie, 
jest prowadzenie akcji informacyjnej, tworzenie bazy danych o programach, 
inicjatywach europejskich oraz dostępnych funduszach, jak również możliwościach 
uczestniczenia w nich partnerów z Województwa, oraz prowadzenie punktu 
kontaktowego i koordynacja działań Biura Regionalnego w Brukseli. Dzięki 
informacjom uzyskanym z Biura Województwa Małopolskiego wiele instytucji i 
podmiotów z regionu nawiązało już współpracę międzynarodową oraz uczestniczy w 
realizacji projektów dofinansowanych przez UE.  

Zadaniem Biura regionalnego w Brukseli jest także poszukiwanie na terenie 
Województwa właściwych partnerów dla projektów zgłaszanych przez inne regiony i 
organizacje pozarządowe oraz pozyskiwanie partnerów do projektów unijnych 
planowanych przez samorządy, organizacje pozarządowe i instytucje z terenu 
Województwa.  

Pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektów międzynarodowych zapewnia 
także organizacjom pozarządowym Departament Polityki Regionalnej i 
Przestrzennej. 
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Działanie 2. Wsparcie rozwoju wolontariatu w Małopolsce. 

� otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu. 
Dotację  uzyskało 8 podmiotów na łączną kwotę 100 000 tysięcy złotych.  

� W wsparcie rozwoju wolontariatu włączyła się także Małopolska Rada Pożytku 
Publicznego przyjmując promocję wolontariatu jako jeden z priorytetów prac 
obecnej kadencji.  

� VI Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych odbyła się 
pod hasłem "Wolontariat i zatrudnienie w trzecim sektorze”. 

�  W 2006 roku w ramach wspierania rozwoju wolontariatu w Małopolsce po raz 
pierwszy zorganizowano Konkurs o Nagrodę Samorządu Województwa 
"Amicus Hominum" Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest  
w postaci medalu w sześciu kategoriach tj. polityka społeczna; polityka 
prorodzinna; edukacja, wychowanie; ochrona zdrowia; działalność 
humanitarna; działalność filantropijna. Do konkursu zgłoszonych zostało 26 
osób. Rozstrzygnięcie konkursu planuje się w styczniu 2007 roku. 

 
Działanie 3. Wzmocnienie procesów integracji sektora pozarządowego  
w Małopolsce. 

W 2006 roku mając na uwadze, iż proces integracji III sektora jest nie tylko 
szansą, ale i bazą dla jego rozwoju, konsekwentnie prowadzono działania mające na 
celu jego integrację, aby dzięki temu nie tylko wzmacniać jego potencjał, ale również, 
aby zwiększać zakres i jakość usług przez niego świadczonych. 

 
Wsparcie i promocja procesów federalizacji 

Mając świadomość, iż federacje organizacji są nie tylko szansą na rozwój 
małych organizacji, ale są również ważnym partnerem mogącym realizować zadania 
o randze regionalnej w 2006 roku konsekwentnie promowano ideę organizacji 
parasolowych. W maju rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert. Dotacje uzyskało 
7 podmiotów na łączną kwotę 84 367 tysięcy złotych. 

Ponadto w 2006 roku Pełnomocnik ds. Profilaktyki Przeciwdziałania 
Uzależnieniom wspierał budowanie organizacji parasolowej w obszarze uzależnień 
(kluby abstynenckie) poprzez udział w spotkaniach z przedstawicielami 
Stowarzyszeń Abstynenckich zrzeszonych w Małopolskim Oddziale Terenowym 
Polskiej Rady Ruchu Abstynenckiego. W 2006 roku odbyły się dwa tego typu 
spotkania  

 
Konferencje MFOP, branżowe platformy współpracy oraz targi małopolskich 

organizacji pozarządowych 

Ważną formą współpracy mającą na celu wzmocnienie integracji sektora 
pozarządowego była organizacja konferencji, seminariów oraz debat służących 
podnoszeniu wiedzy, wymianie doświadczeń oraz promocji „dobrych przykładów” 
pomiędzy przedstawicielami małopolskiego sektora pozarządowego.  

√ Konferencje MFOP 

� czerwiec 2006 „ Wolontariat i zatrudnienie w trzecim sektorze” 

� grudzień 2006 „Wizerunek organizacji pozarządowych czyli o potrzebie 
promocji i PR”.  
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√ I Małopolskie Targi Organizacji Pozarządowych, w których zaprezentowało się 
55 organizacji. 

√ Pierwsze Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Działających na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod hasłem ”Małopolskie Organizacje 
Pozarządowe partnerem Samorządu Województwa w działaniach na rzecz 
osób niepełnosprawnych”. Forum to odbyło się w ramach VII Tygodnia Osób 
Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością” organizowanego we 
współpracy samorządów Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego. 
Inicjatorem oraz głównym organizatorem Forum był Zespół ds. rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych Departamentu Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W Forum uczestniczyło 
ponad 80 przedstawicieli ngo’s.  

√ Podczas spotkania zorganizowanego przez Departament Polityki Regionalnej  
i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego w ramach IW INTERREG IIIC 
przedstawiono koncepcję powołania Małopolskiego Forum IW INTERREG 
IIIC, stanowiącego platformę współpracy oraz wymiany dobrych praktyk 
między obecnymi oraz potencjalnymi beneficjentami współpracy 
międzyregionalnej w Małopolsce.  

 
 
Działanie 4. Wzmocnienie wizerunku organizacji pozarządowych 

√ Patronaty Marszałka Województwa. W 2006 roku Marszałek Województwa 
Małopolskiego objął swoim patronatem wiele  przedsięwzięć i projektów 
realizowanych przez organizacje pozarządowe, a także udzielił licznych 
rekomendacji.  

√ Konkurs „Pro Publico Bono” Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania 
Uzależnieniom zgłosił Stowarzyszenie „U Siemachy” do VIII edycji konkursu 
„Pro Publico Bono”, nagradzającego najciekawsze i najbardziej wartościowe 
inicjatywy obywatelskie w skali kraju, regionu, a przede wszystkim lokalnej 
społeczności. Rozstrzygnięcie konkursu, którego współorganizatorem jest m. 
in. Województwo Małopolskie nastąpiło 11 listopada 2006 roku, a z Małopolski 
wyróżniono 4 organizacje. I nagrodę w kategorii "Kultura i dziedzictwo 
narodowe" zdobyła Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych z Krakowa. 
Następnie I nagrodę w kategorii "Edukacja" otrzymało Katolickie Centrum 
Edukacji Młodzieży KANA z Nowego Sącza. W tej samej kategorii wyróżniono 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich. Natomiast w kategorii 
"Ochrona zdrowia, pomoc społeczna i charytatywna" jedno z wyróżnień 
przypadło Stowarzyszeniu "U Siemachy" z Krakowa. 

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

� Do II edycji Konkursu „Kryształy Soli” w 2006 roku zgłosiło się lub zostało 
zgłoszonych 130 organizacji pozarządowych z całej Małopolski. Natomiast 
do grona półfinalistów zakwalifikowało się 38 organizacji pozarządowych  
z pośród 80 nadesłanych Ankiet Konkursowych.  

� Wręczenie nagród Laureatom nastąpiło 1 grudnia w czasie konferencji 
Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych. 
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Laureaci i wyróżnieni: 

GRAND PRIX 2006: Fundacja „Mam Marzenie” 

Kategoria POLITYKA SPOŁECZNA:  
laureat - Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei”,  
wyróżniony - Stowarzyszenie „U Siemachy,” 

Kategoria: POLITYKA PRORODZINNA: 
laureat - Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom 
Społecznym „Pomocna Dłoń”,  
wyróżniony - Zespół Placówek CARITAS w Proszowicach, 

Kategoria DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 
laureat - Fundacja „Mam Marzenie”,  
wyróżniony - Fundacja im. Brata Alberta, 

Kategoria EDUKACJA I NAUKA: 
laureat - Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Chełmku,  
wyróżniony - Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „KANA” w Nowym Sączu, 

Kategoria KULTURA:  
laureat – Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia,  
wyróżniony – Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie, 

Kategoria SPORT, ZDROWIE: 
laureat – Towarzystwo Sportowe „Wisła” Kraków,  
wyróżniony – Małopolskie Zawiązek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej, 

Kategoria TURYSTYKA, REKREACJA:  
laureat – PTTK im. Romana Nitribitta w Krynicy – Zdroju,  
wyróżniony - Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego zs. Akademii Rolniczej w 
Krakowie, 

Kategoria ROZWÓJ GOSPODARZY, ROZWÓJ RYNKU PRACY, ROZWÓJ LOKALNY:  
wyróżniony – Niezależne Zrzeszenie Studentów AP w Krakowie, 

Kategoria OBYWATEL I PRAWO:  
laureat – Fundacja „Instytut Studiów Strategicznych”;  
wyróżniony – Stowarzyszenie „WIOSNA”. 

 
√ Kampania promocyjna „Tydzień organizacji pozarządowych w mediach” 

Inną inicjatywą mającą nie tylko wzmacniać, ale i budować pozytywny 
wizerunek małopolskich organizacji pozarządowych były próby włączenia 
małopolskich mediów w kampanię na rzecz przekazania 1% podatku organizacjom 
pożytku publicznego. Pomysłodawcą kampanii promocyjnej „Tydzień organizacji 
pozarządowych w mediach” była Małopolska Rada Pożytku Publicznego. W ramach 
kampanii zorganizowano konferencję prasową dla przedstawicieli małopolskich 
mediów, na której Członkowie Rady przekonywali dziennikarzy o potrzebie promocji 
mechanizmu przekazywania 1% dochodów na organizacje pożytku publicznego. Na 
konferencji dziennikarze otrzymali nie tylko materiały wyjaśniające działanie 
mechanizmu 1% oraz spis wszystkich małopolskich OPP (spis przygotowano na 
podstawie bazy OPP Ministerstwa Sprawiedliwości), ale również „Wizytówki 
Organizacji OPP” przygotowane przez same ngo’s, które włączyły się do 
organizowanej akcji. Podobna konferencja została również zorganizowana przez 
Agendę Kancelarii Zarządu Województwa Małopolskiego w Tarnowie. 
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Priorytet 2. 
Sprawny system wymiany informacji pomiędzy sektorem pozarządowym  
a administracją publiczną w Małopolsce 

Głównym założeniem tego priorytetu było usprawnianie systemu wymiany 
informacji pomiędzy sektorem pozarządowym a administracją publiczną poprzez 
stworzenie narzędzi skutecznej wymiany informacji, które to zapewnią bieżący  
i szybki przepływ informacji, a tym samym przyczynią się do doskonalenia 
międzysektorowych relacji partnerskich.  

 
 
Działanie 1. Stworzenie narzędzi skutecznej wymiany informacji 

W ramach realizacji tego celu strategicznego, którego głównym założeniem 
jest stworzenie narządzi skutecznej wymiany informacji pomiędzy administracją 
samorządową a sektorem pozarządowym, systematycznie rozbudowywane są strony 
internetowe poświęcone współpracy samorządu województwa małopolskiego  
z sektorem pozarządowym www.malopolskie.pl/ngo. Można tam odnaleźć informacje 
o aktualnych wydarzeniach, szkoleniach i konferencjach, kierowanych do 
małopolskich ngo’s. Zamieszczane są tam również praktyczne informacje na temat 
źródeł finansowania działalności organizacji pozarządowych, czyli informacje  
o aktualnie możliwych do wykorzystania środkach finansowych, w tym dostępnych 
nie tylko w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Województwo 
Małopolskie, czy też ministerstwa, ale także o środkach finansowych pochodzących  
z programów unijnych i zagranicznych. Na stronach można również odnaleźć 
przydatne dla organizacji pozarządowych adresy, kontakty i linki, a także akty prawne 
dotyczące III sektora oraz wydawnictwa, poradniki i informatory adresowane do 
ngo’s.  

W 2006 roku strona www.malopolskie.pl została rozbudowana o nowe działy. 
Pojawiły się podstrony poświęcone Małopolskiej Radzie Pożytku Publicznego, na 
których organizacje pozarządowe mogły odnaleźć zamieszczane na bieżąco relacje  
z jej działalności oraz kontaktowy email rada@malopolska.mw.gov.pl Nowym 
działem jest także podstrona poświęcona organizacjom pożytku publicznego, gdzie 
znajdują się nie tylko informacje na temat statusu OPP, ale również informacje 
dotyczące mechanizmu 1%. Co więcej od stycznia 2006 roku na stronie 
www.malopolskie.pl/ngo organizacje pozarządowe mogły odnaleźć ujednolicone 
wzory dokumentów, które wykorzystywane są w ogłaszanych przez Województwo 
Małopolskie otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych samorządu 
województwa. Natomiast w grudniu 2006 roku zostanie dodatkowo utworzona 
podstrona poświęcona wolontariatowi. 

Z kolei informacje dotyczące funduszy strukturalnych organizacje 
pozarządowe mogły odnaleźć w ukazującym się od stycznia Internetowym 
Małopolskim Biuletynie Informacyjnym ZPORR opracowywanym przez Departament 
Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
oraz w Małopolskim Informatorze Europejskim (MIE), który jest wydawnictwem 
redagowanym przez Zespół ds. Integracji Europejskiej przy Współpracy 
Przedstawicieli Województwa Małopolskiego w Brukseli. Informator jest rozsyłany 
pocztą tradycyjna i elektroniczną i trafia do około 800 odbiorców. Małopolski 
Informator Europejski dostępny jest na stronie internetowej pod adresem 
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www.wrotamalopolski.pl/root_UE lub poprzez przesłanie zgłoszenia drogą 
elektroniczną na adres europa@malopolska.mw.gov.pl. Ten miesięcznik zawiera 
aktualne informacje o wydarzeniach w UE, programach europejskich oraz ogłoszone 
przez Komisję Europejską konkursy do programów wspólnotowych, a także oferty 
poszukiwania partnerów do realizacji projektów europejskich. Nowością na stronach 
www.malopolskie.pl/ngo jest ukazujący się od maja 2006 roku Biuletyn dla 
małopolskich organizacji pozarządowych opracowywany przez przedstawicieli 
małopolskiego sektora pozarządowego, czyli Instytut Studiów Strategicznych. 

Oprócz tego za pomocą stron internetowych Urzędu Marszałkowskiego 
poświęconych współpracy z organizacjami pozarządowymi oba sektory mogły 
wzajemnie informować się o planowanych kierunkach działań. Na owych stronach 
umieszczano nie tylko informacje o aktualnych inicjatywach podejmowanych przez 
samorząd województwa małopolskiego oraz informacje na temat inicjatyw istotnych 
dla sektora pozarządowego o charakterze ogólnokrajowym czy też zagranicznym, ale 
również ogłoszenia i komunikaty pochodzące od samych ngo’s. Od początku 2006 
roku organizacje pozarządowe w dziale Komunikaty zamieszczały różnego rodzaju 
ogłoszenia i komunikaty, informując tym samym i prezentując własne działania, 
inicjatywy i projekty. Informacje od organizacji pozarządowych o planowanych 
wydarzeniach można było także odnaleźć na stronie internetowej Pełnomocnika ds. 
Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom www.uzaleznienia-malopolska.pl, na 
której zamieszczano nie tylko informacje o konferencjach szkoleniach, seminariach 
organizowanych przez Pełnomocnika dla i przy współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, ale również informacje o możliwościach współpracy z samorządem 
województwa oraz o potencjalnych źródłach finansowania projektów. Równocześnie 
informacje o możliwościach współpracy z samorządem województwa oraz  
o potencjalnych źródłach finansowania projektów, czy też o szkoleniach dla ngo’s 
zamieszczano na stronach Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
www.rops.krakow.pl, które w 2006 roku zmodernizowano poprzez stworzenie nowej 
podstrony poświęconej organizacjom pozarządowym. Natomiast informacje  
o środkach finansowych UE organizacje pozarządowe mogły odszukać na stronach 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy www.wup-krakow.pl oraz na stronach regionalnego 
portalu internetowego Wrota Małopolski.  

Kolejną inicjatywą umożliwiającą obu sektorom informowanie się  
o planowanych kierunkach działania była współpraca Pełnomocnika ds. Profilaktyki  
i Przeciwdziałania Uzależnieniom z miesięcznikiem „Głos Małopolski” wydawanym 
przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach oraz współpraca  
w ramach umowy partnerskiej Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
z Samarytańską Federacją Organizacji Pozarządowych z Zakliczyna w wydawaniu 
„Małopolskiego Informatora dla Seniorów” (w 2006 roku wydano 5 000 tysięcy 
egzemplarzy Informatora dla seniorów). Za pomocą Informatora dla seniorów udało 
się podnieść poziom wiedzy małopolskich seniorów na temat dostępnej w regionie 
ofercie aktywizującej, co uwidoczniło się m. in. we wzroście liczby osób starszych 
korzystających z dostępnej oferty. 

Ponadto w ramach wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach 
działania organizacje pozarządowe po raz kolejny zostały zaproszone do udziału  
w pisaniu Programu Współpracy na 2007 rok, aby nowo powstający dokument w jak 
najszerszym stopniu korespondował z oczekiwaniami małopolskiego sektora 
pozarządowego. Przedsięwzięcie tak jak w ubiegłym roku polegało na wypełnieniu 
Ankiety, którą rozesłano pocztą internetową do około 300 organizacji 
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pozarządowych. Za pomocą Ankiet organizacje pozarządowe zgłosiły własne uwagi, 
propozycje oraz oczekiwania odnośnie do Programu Współpracy na 2007.  

Inną ważną formą współpracy mającą na celu usprawnienie systemu wymiany 
informacji pomiędzy administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi 
była organizacja i współorganizacja konferencji, seminariów, debat służących 
podnoszeniu wiedzy, wymianie doświadczeń pomiędzy organizacjami i administracją. 
W czerwcu 2006 r. odbyła się VI edycja konferencji Małopolskiego Forum Organizacji 
Pozarządowych, w której uczestniczyło ok. 200 przedstawicieli ngo’s, a w grudniu 
2006 r. zorganizowana zostanie kolejna, czyli VII Konferencja. MFOP to 
niesformalizowana platforma współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy 
samorządem a organizacjami pozarządowymi, dzięki której możliwe jest nie tylko 
wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania, wymiana 
doświadczeń, promocja dobrych przykładów, czy też upowszechnianie dobrych 
praktyk, ale również podnoszenie kwalifikacji przedstawicieli małopolskich organizacji 
pozarządowych poprzez organizowane w ramach Forum, warsztaty, szkolenia oraz 
panele dyskusyjne. Ostatecznie instytucja MFOP stała się trwałym punktem 
współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na stałe 
wpisanym w coroczny kalendarz międzysektorowej współpracy. 

Ponadto w 2006 roku w dalszym ciągu aktualizowano i rozbudowywano bazę 
Małopolskich Organizacji Pozarządowych oraz bazę Organizacji Pożytku 
Publicznego znajdującą się na stronach regionalnego portalu internetowego Wrota 
Małopolski. Oprócz tego w 2006 roku aktualizowano także bazę małopolskich 
organizacji pozarządowych działających w polu profilaktyki i przeciwdziałania 
uzależnieniom, znajdującą się na www.uzaleznienia-malopolska.pl oraz bazę 
małopolskich organizacji pozarządowych działających na polu pomocy społecznej 
znajdującą się na stronie www.rops.krakow.pl. 

Dodatkowo organizacje pozarządowe na bieżąco mogą kontaktować się  
z administracją samorządową za pomocą specjalnie utworzonego w tym celu emalia: 
ngo@malopolska.mw.gov.pl 

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

W 2006 roku prowadzono także działania mające na celu stworzenie platformy 
współpracy pomiędzy przedstawicielami administracji samorządowej w Małopolsce 
odpowiedzialnymi za relacje z III sektorem.  

√ Pierwszym z nich było powołanie w skład Małopolskiej Rady Pożytku 
Publicznego przedstawicieli reprezentujących władze pozostałych dwóch 
szczebli samorządów: Krzysztof Kaczmarski – starosta dąbrowski 
reprezentujący Konwent starostów małopolski oraz Stanisław Ślimak – wójt 
Szaflar – reprezentujący Forum Wójtów, Burmistrzów i prezydentów 
Małopolski. 

√ Kolejnym przykładem tworzenia platformy współpracy pomiędzy 
przedstawicielami administracji samorządowej w Małopolsce była 
zorganizowana w marcu 2006 roku Konferencja Pełnomocników Prezydentów, 
Burmistrzów, Wójtów Gmin Małopolski ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania 
Uzależnieniom. Konferencja poświęcona była m.in. konstruowaniu i realizacji 
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gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
i gminnych programów przeciwdziałania narkomanii, prezentacji działań 1.2, 
1.3; 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 
oraz działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego, Narodowemu Programowi Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010, Krajowemu programowi 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010, Programowi współpracy  
z organizacjami pozarządowymi w 2006r, prezentacji projektów 
profilaktycznych realizowanych przez organizacje pozarządowe przy 
współpracy z samorządem województwa oraz współpracy samorządów 
gminnych z samorządem województwa, dzięki której możliwa jest nie tylko 
promocja, ale przede wszystkim wzmocnienie działań organizacji 
pozarządowych w obszarze profilaktyki uzależnień. 
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Priorytet 3. 
Efektywna realizacja zadań publicznych 

 

Głównym celem tego priorytetu było zwiększenie udziału organizacji 
pozarządowych w realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego oraz 
zwiększenie wykorzystywanych przez organizacje do realizacji zadań pożytku 
publicznego środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych. 

W styczniu 2006 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Małopolskiego została wprowadzona Procedura zlecania zadań publicznych 
podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Procedura określiła nie 
tylko czytelne reguły i zasady zlecania zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego, ale również wprowadziła ustandaryzowane i jednolite dla wszystkich 
podmiotów kryteria i warunki w aplikowaniu po środki budżetowe Województwa. 

Ponadto w 2006 roku organizacje pozarządowe mogły po raz pierwszy 
uczestniczyć w części jawnej posiedzenia Komisji Konkursowych zwoływanych  
w ramach otwartych konkursów ofert.  

 
 

Działanie 1. Realizacja zadań publicznych zlecanych w trybie otwartego 
konkursu ofert 

 

W 2006 roku: 

√ przeprowadzono 19 otwartych konkursów ofert na zadania publiczne 
finansowane ze środków budżetu województwa małopolskiego, 

√ rozdysponowano środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w wysokości 766 708 złotych, dofinansowując  
4 oferty z zakresu wsparcia prac budowlanych w obiektach służących 
rehabilitacji oraz 2 220 000 zł przekazano dla organizacji pozarządowych 
prowadzących zakłady aktywności zawodowej. 

√ wykorzystano środki z Funduszu Pracy na finansowanie prac w ramach 
Programu Konserwator, czyli konkursu na aktywizację osób bezrobotnych przy 
pracach związanych z zachowaniem i rewitalizacją substancji zabytkowej oraz 
ochroną krajobrazu kulturowego na terenie województwa małopolskiego. W 
2006 r. programem objęto 2 podmioty NGO’s, a łączna kwota wsparcia 
wyniosła 150 000 tysięcy złotych. 

√ Zakupiono wyposażenie dla ochotniczych straży pożarnych za kwotę  
564 374,56 zł 

 
W rezultacie w 2006 roku dofinansowano wnioski na łączną kwotę 8 907 725 zł 
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Zestawienie tabelaryczne: 

 

Obszar Nazwa zadania 

 
Liczba ofert 

dofinansowanych 
 

Łączna kwota 

 
KULTURA 

 
 

 
Mecenat w dziedzinie kultury 97 

 
1 034 000,00 

 

TURYSTYKA 

„Małopolska Gościnna” - 
podniesienie atrakcyjności 
turystycznej i poprawa 
bezpieczeństwa 

39 504 441,30 

 
ROZWÓJ 

GOSPODARCZY I 
RYNEK PRACY 

 

Konserwator  2 150 000,00 

Upowszechnianie kultury 
fizycznej  136 

KULTURA 
FIZYCZNA I SPORT 

Wspieranie 
współzawodnictwa 
sportowego dzieci i 
młodzieży 

38 
1 538 000,00 

Regionalny Program 
Stypendialny 2 788 000,00 

Nasz region – nasza 
tożsamość 13 257 211,00 

Stypendia Regionów 
Partnerskich 1 45 000,00 

EDUKACJA 

Edukacja na rzecz 
bezpieczeństwa na drogach  0 0 

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

9 50 000,00 

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

1 58 000,00 

PROFILAKTYKA I 
PRZECIWDZIAŁANI
E UZALEŻNIENIOM 

Tworzenie Małopolskiego 
Centrum Profilaktyki 
Narkomanii i Epidemii HIV  

1 30 000,00 
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Promocja i organizacja 
wolontariatu 8 97 244,00 

WZMOCNIENIE 
POENCJAŁU 

MAŁOPOSLKICH 
ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH 

Wsparcie rozwoju 
infrastruktury społecznej 
trzeciego sektora 
 
Wsparcie procesów 
federalizacji 

4 
 
 
7 

69 639,00 
 
 

76 197,00 

OCHRONA I 
PROMOCJA 
ZDROWIA 

Promocja zdrowia i 
prewencja schorzeń 
cywilizacyjnych 
Wzmocnienie pomocy w 
opiece nad chorymi 
terminalnie 

5 71 875,00 

Realizacja wojewódzkiej 
polityki społecznej 
dotyczącej osób 
niepełnosprawnych 
Wsparcie wczesnej 
interwencji 

5 52 668,00 

POLITYKA 
SPOŁECZNA 

Inspirowanie, promowanie i 
wdrażanie nowych 
rozwiązań i programów 
celowych w zakresie polityki 
prorodzinnej 
Przeciwdziałanie 
społecznemu wykluczaniu 
osób starszych 
Wyrównywanie szans osób 
niepełnosprawnych  

50 464 381,00 

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

4 58 700,00 
ROZWÓJ 

OBSZARÓW 
WIEJSKICH I 
ŚRODOWISKA 

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

Powiatów: 14 
57 jednostek 564 374,56 

Wsparcie prac budowlanych 
w obiektach służących 
rehabilitacji 

4 766 708,00 
 

Środki PFRON 
 

 
Zakłady aktywności 
zawodowej 
 

 2 220 000, 00 
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Zestawienie środków finansowych przekazanych małopolskim organizacjom 

pozarządowym na realizację zadań w latach 1999-2006 z budżetu Województwa 

Małopolskiego  (układ graficzny) *

Profilaktyka uzależnień

Obszary w iejskie i
środow isko
Wsparcie org.
Pozarządow ych
Bezpieczeństw o na
drogach
Ochrona Zdrow ia

Edukacja

Polityka społeczna

Turystyka

Kultura - Ochrona
zabytków
Kultura - Mecenat
kultury
Sport

Zestawienie środków finansowych przekazanych małopolskim organizacjom 
pozarządowym na realizację zadań w latach 1999-2006 z budżetu Województwa  

Małopolskiego (zestawienie tabelaryczne) * 

 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Sport 1 646 462 1 533 608 1 456 495 1 550 295 1 274 521 1 177 660 1 434 092 1 538 000 
Mecenat 
kultury 

1 077 009 657 454 910 084 1 068 501 649 133 820 000 1 199 200 1 034 000 
Kultura 

Ochrona 
zabytków 757 000 675 000 755 472 985 365 822 205 450 000 1 100 000 0 

Turystyka 153 000 190 000 148 000 175 000 182 000 299 500 1 314 559 504 441 

Polityka społeczna 297 000 288 000 321 000 104 000 215 000 288 305 386 345 517 049 

Edukacja   77 150 60 000   1 120 340 1 090 211 

Ochrona Zdrowia      27 052 31 612 71 875 

Bezpieczeństwo na 
drogach 

      150 000 0 

Wsparcie org. 
Pozarządowych 

     119 174 245 000 242 537 

Obszary wiejskie i 
środowisko 

      54 421 58 700 

Profilaktyka uzależnień      37 405 142 244 137 660 

SUMA 3 777 471 3 154 062 3 668 201 3 943 161 3 142 859 3 219 096 7 177 813 5 194 473 

 
* Uwaga: W zestawieniu nie ujęto środków PFRON, Funduszu Pracy (Konserwator) oraz środków  
z WFOŚ na doposażenie jednostek OSP. 
 

 
* Uwaga: W zestawieniu nie ujęto środków PFRON, Funduszu Pracy (Konserwator) oraz środków  
z WFOŚ na doposażenie jednostek OSP. 
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W 2006 roku MPiPS nie realizowało konkursu na tworzenie i rozwój Gminnych 
Centrów Informacji. Wojewódzki Urząd Pracy kontynuował zadanie związane ze 
sprawozdawczością i nadzorem merytorycznym nad działalnością GCI powstałych 
lub rozwijających swoją działalność w oparciu o granty uzyskane w konkursach 
przeprowadzonych przez MPiPS w latach ubiegłych. Ponadto WUP kontynuował 
współpracę z funkcjonującymi GCI w zakresie dostarczania informacji wspierających 
usługę informacji i doradztwa zawodowego w gminach głównie poprzez zapraszanie 
pracowników GCI na konferencje i spotkania informacyjne organizowane przez WUP 
oraz działające przy WUP Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej  
w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. Centrum Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej w Krakowie organizowało we współpracy z Mobilnym Centrum Informacji 
Zawodowej OHP i GCI spotkania dla klientów GCI w gminach pt „Aktywni na rynku 
pracy”. Jest to kontynuacja działań z ubiegłego roku zainspirowanych przez CIiPKZ  
w Krakowie i będąca odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych. 

 
 
Działanie 2. Wykorzystanie funduszy strukturalnych przez organizacje 
pozarządowe do realizacji zadań pożytku publicznego. 
 
 

Organizacje pozarządowe w konkursach ogłaszanych przez WUP w ramach 
Priorytetu 2 ZPORR 

We wszystkich konkursach ogłoszonych przez WUP w Krakowie organizacje 
pozarządowe złożyły 117 wniosków o dofinansowanie projektów (23 proc. 
złożonych wniosków – w sumie na konkursy złożono 504 wnioski). Zdecydowanie 
największym zainteresowaniem cieszy się wśród organizacji pozarządowych 
działanie 2.1 ZPORR, najmniejszym zaś – działanie 2.4. Obecnie organizacje 
pozarządowe realizują w Małopolsce 16 spośród 80 projektów w ramach działań 2.1, 
2.3 oraz 2.4 ZPORR (20 proc wszystkich realizowanych projektów) – 15 projektów  
w ramach działania 2.1 ZPORR oraz jeden projekt w działaniu 2.3 ZPORR. 

Największym zainteresowaniem cieszyły się konkursy ogłaszane w ramach 
działania 2.1 ZPORR na szkolenia i doradztwo – łącznie NGO złożyły na działanie 
89 wniosków, z czego 15 podpisało umowy o dofinansowanie projektu. Ze względu 
na ograniczoną liczbę środków 10 projektów nie otrzymało dofinansowania mimo 
pozytywnej oceny Komisji Oceny Projektów (znalazły się na liście rezerwowej). 
Podczas oceny merytorycznej odrzucono 25 projektów organizacji pozarządowych. 
Obecnie NGO realizują 14 projektów z zakresu szkoleń i doradztwa w ramach 
działania 2.1 w województwie małopolskim (jeden z Beneficjentów zrezygnował  
z realizacji projektu i rozwiązał umowę z WUP). 

NGO składały także wnioski na konkursy dot. badań i analiz regionalnego 
rynku pracy w ramach działania 2.1 ZPORR – na 24 złożone projekty 6 złożonych 
zostało przez organizacje pozarządowe. Jeden projekt został skierowany do 
dofinansowania i jest realizowany, natomiast 2 znalazły się na liście rezerwowej. 

Mniejszym zainteresowaniem NGO cieszyły się konkursy w ramach działań 
2.3 i 2.4 ZPORR. Łącznie złożono 28 wniosków z czego, 6 odrzucono podczas 
weryfikacji formalnej, 7 podczas oceny merytorycznej w sumie 2 projekty uzyskały 
dofinansowanie. Trwa ocena wniosków w konkursie w ramach działania 2.4,  
w którym ocenie podlega 6 wniosków NGO. Obecnie realizowany jest jeden projekt 
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organizacji pozarządowej w ramach działania 2.3 ZPORR (drugi z wyłonionych  
w konkursach Beneficjentów zrezygnował z realizacji projektu). 

Organizacje trzeciego sektora proponują szeroki wachlarz szkoleń, zależny od 
typu ich działalności. Projekty te kierowane są zarówno do wąskich grup 
zawodowych (np. szkolenia dla lekarzy, urzędników) jak i do ogółu uprawnionych 
Beneficjentów Ostatecznych.  

Podczas weryfikacji formalnej ze względu na braki formalne (najczęściej 
dokonywanie nieuprawnionych zmian w już złożonych projektach) odrzucono sporo 
wniosków złożonych przez NGO (np. 20 projektów w ramach działania 2.1 ZPORR). 
Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że z każdym ogłaszanym konkursem 
wniosków odrzuconych na etapie weryfikacji formalnej było coraz mniej.   

Najczęstszymi przyczynami przydzielania wnioskom mniejszej ilości punktów 
podczas oceny merytorycznej były znacznie przeszacowane budżety szczególnie  
w zakresie wynagrodzeń dla personelu kierowniczego oraz zakupu sprzętu, bardzo 
słabe zaplecze techniczne służące realizacji projektów, brak doświadczenia  
w realizacji podobnych projektów oraz w większości przypadków bardzo słaba 
kondycja finansowa. Ponadto ogromnym problemem dla NGO jest konieczność 
wniesienia zabezpieczenia w wysokości 100 % kwoty dofinansowania.  

 
Podsumowanie wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach 
działań wdrażanych przez WUP w Priorytecie 2 ZPORR: 

Wnioski złożone – 117 
Wnioski odrzucone z przyczyn formalnych – 26 
Wnioski skierowane do oceny merytorycznej – 91 
Wnioski rekomendowane do dofinansowania - 40 
Wnioski odrzucone podczas oceny merytorycznej – 51 
Wnioski, które uzyskały dofinansowanie – 18 
Wnioski na listach rezerwowych - 12 
Wnioski obecnie realizowane – 16 (dwóch Beneficjentów rozwiązało umowy z WUP) 
Wartość dofinansowania projektów realizowanych przez NGO - 6 598 209,89 zł 
(14,98 proc ogólnej wartości dofinansowania projektów - wartość projektów ogółem - 
46 801 949,25 zł). 

 

 

Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III 

W czerwcu 2006 roku w Krakowie odbyła się Konferencja "Polityka 
Regionalna – doświadczenia i perspektywy" realizowana w ramach Regionalnych 
Operacji Ramowych GROW i SMART (Inicjatywa Wspólnotowa Interreg IIIC). Celem 
Konferencji było zdiagnozowanie wpływu realizacji projektów w ramach Inicjatywy 
Wspólnotowej Interreg IIIC na potencjał rozwojowy regionów, szczególnie w aspekcie 
Nowej Perspektywy Finansowej UE, na lata 2007-2013. W konferencji uczestniczyli 
przedstawiciele regionów partnerskich GROW i SMART, reprezentanci samorządu 
regionalnego i lokalnego, instytucji otoczenia biznesu, naukowcy, działacze 
organizacji pozarządowych. Zaprezentowali oni swoje własne doświadczenia, 
zdobyte w różnych obszarach wdrażania polityki spójności w swoich regionach.  
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Natomiast w październiku w Krakowie Departament Polityki Regionalnej  
i Przestrzennej zorganizował I Regionalną Konferencję SMART. Spotkanie było 
okazją do krótkiego podsumowania doświadczeń z prawie dwuletniej już współpracy 
międzyregionalnej realizowanej w ramach programu SMART "Zrównoważone 
wspieranie procesów transformacji regionalnej", jak i bliźniaczego mu programu 
GROW "Wybór wzrostu i wdrożenia Agendy Lizbońskiej i Goteborskiej". 

Ponadto w październiku 2006 roku Międzyregionalny Komitet Sterujący 
SMART otworzył drugi nabór wniosków na dofinansowanie podprojektów 
planowanych do realizacji w 2007 roku w ramach wdrażanej przez Województwo 
Małopolskie wspólnie z partnerami zagranicznymi Regionalnej Operacji Ramowej 
SMART.  

Natomiast Program GROW jako Regionalna Operacja Ramowa pozwala 
podmiotom z Małopolski nawiązywać współpracę międzyregionalną z regionami 
partnerskimi projektu GROW. Aktualnie zakończył się proces kontraktacji projektów 
zatwierdzonych w ramach II rundy aplikacyjnej Programu GROW. Nabór miał miejsce 
w okresie grudzień 2005 - luty 2006. Do Sekretariatu Technicznego w Anglii wpłynęło 
28 wniosków ze wszystkich regionów partnerskich, w tym 16 projektów z udziałem 
podmiotów z Małopolski. W dniach 11-12 maja 2006r miało miejsce posiedzenie 
Międzynarodowego Komitetu Sterującego w regionie Andaluzja (Hiszpania), na 
którym wybrano 8 projektów do dofinansowania z ERDF. W 5 przedsięwzięciach 
uczestniczą podmioty z Małopolski w tym 4 organizacje pozarządowe. 

 
 

Punkty informacyjne 

W 2006 roku organizacje pozarządowe mogły korzystać z pomocy punktów 
informacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowanych w Krakowie 
(przy, którym działa także Euroteka), Nowym Sączu i Tarnowie oraz ZPORR  
i INTERREG mieszczących się w Krakowie. Przedstawiciele organizacji 
pozarządowych przez cały rok mogli bezpośrednio lub telefonicznie uzyskać 
informacje na temat możliwości skorzystania z ww. funduszy. Organizacje 
pozarządowe często korzystały z świadczonych w punktach porad i informacji. 

Ponadto w ramach Inicjatywy INTERREG III B i C oraz Programów 
Wspólnotowych Departament Promocji Turystyki i Współpracy Międzynarodowej 
Urzędu Marszałkowskiego prowadził bieżące konsultacje telefoniczne i mailowe oraz 
pośredniczył w poszukiwaniu i kojarzeniu partnerów. 
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Priorytet 4. 
Aktywne uczestnictwo sektora pozarządowego w kształtowaniu polityki 
regionalnej. 
 
Działanie 1. Małopolska Rada Pożytku Publicznego 

Małopolska Rada Pożytku Publicznego (MRPP) powołana została w listopadzie 2005 
roku w celu kształtowania właściwej współpracy samorządu województwa  
z organizacjami pozarządowymi. Rada pełni nie tylko funkcje zespołu opiniodawczo - 
doradczego i pomocniczego dla samorządu województwa, ale dba również  
o doskonalenie relacji partnerskich obu sektorów. Głównym jej zadaniem jest nie 
tylko monitorowanie oraz doskonalenie współpracy administracji samorządowej  
z organizacjami pozarządowymi, ale także współpraca w konkretyzowaniu zadań 
objętych programem współpracy oraz opracowywania nowych form takiej 
współpracy. W Radzie jako równorzędni partnerzy zasiedli przedstawiciele 
administracji samorządowej oraz przedstawiciele małopolskiego sektora 
pozarządowego. Spotkanie kandydatów na Członków Rady, reprezentujących 
małopolski sektor pozarządowy, w którym uczestniczyło 26 przedstawicieli 
małopolskich organizacji odbyło się w grudniu 2005 roku podczas V Małopolskiego 
Forum Organizacji Pozarządowych. Łącznie do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 
35 zgłoszeń kandydatów na Członków MRPP, z których 28 spełniło wymogi 
formalne. 

Pierwsze uroczyste posiedzenie Rady odbyło się w styczniu 2006 roku, podczas 
którego jej członkowie otrzymali uroczyste Akty powołania w skład Rady. W 2006 
roku MRPP spotkała się na pięciu posiedzeniach. Do priorytetów prac Rady należą: 

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

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

3. Promowanie wolontariatu 

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

5. Promowanie federalizacji organizacji pozarządowych. 

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

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

8. Stworzenie systemu finansowania organizacji pozarządowych 

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

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

11. Opiniowanie projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013. 
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12. Opiniowanie projektów konkursów na realizację zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe. Próba ujednolicenia i udoskonalenia regulaminów 
tych konkursów, wzorów umów oraz sprawozdań z realizacji zadań. 

13. Doprowadzenie w porozumieniu z Wydziałem Rejestrowym Sądu Okręgowego 
w Krakowie do jednolitej interpretacji przepisów dotyczących sporządzania 
statutów organizacji pozarządowych. 

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

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

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

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

Spotkania MRPP (tematy): 

√ Kampania 1% w Małopolsce. Na spotkaniu Rada zdecydowała o 
zaangażowaniu się w organizowaną przez samorząd województwa 
małopolskiego kampanię 1% pn. „Tydzień organizacji pozarządowych w 
mediach”, której celem było upowszechnienie praktyki przekazywania 1% 
podatku organizacjom pożytku publicznego. W ramach kampanii odbyła się 
konferencja prasowa, na której członkowie Rady przekonywali dziennikarzy do 
zintensyfikowania promocji mechanizmu przekazywania 1 % dochodów na 
organizacje pożytku publicznego. Organizowaną kampanię rozszerzono o 
akcję „Wizytówka organizacji”, czyli materiał informacyjno – promocyjny 
przygotowany przez same organizacje, które włączyły się do kampanii.  

√ problematyka rozwoju wolontariatu w Małopolsce (postanowienia Rady w tej 
kwestii szczegółowo przedstawiono opisując Priorytet 1, Działanie 2 „Wsparcie 
rozwoju wolontariatu w Małopolsce”). W ramach postanowień, jakie Rada 
przyjęła w sprawie wolontariatu jej Członkowie wzięli czynny udział w 
czerwcowej Konferencji Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych.  

√ We wrześniu odbyło się V posiedzenie, które poświęcone zostało Programowi 
współpracy samorządu województwa małopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi. 

√ Uwagi dot. zmian w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie oraz w 
ustawie o fundacjach  

Dodatkowo w 2006 roku Rada podjęła dwie interwencje: 

√ w sprawie składania sprawozdań finansowych do ofert na realizację zadań z 
zakresu pomocy społecznej Dzięki interwencji Rady przedłużono termin 
składania wniosków uznając składane do tej pory sprawozdania finansowe za 
2004 rok, jako właściwe. 

√ w sprawie zabezpieczeń finansowych projektów składanych do EFS.  
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Działanie 2. Udział organizacji pozarządowych w pracach branżowych 
zespołów opiniująco – doradczych powoływanych z inicjatywy samorządu 
województwa. 

W ramach aktywnego udziału organizacji pozarządowych w kształtowaniu 
polityki regionalnej samorząd województwa zapewnił organizacjom pozarządowym 
możliwość uczestniczenia w regionalnych Komitetach Sterujących oraz Radach. 
Przedstawiciele małopolskich organizacji pozarządowych zasiadali w następujących 
komitetach i radach: Małopolskiej Radzie Pożytku Publicznego, Regionalnym 
Komitecie Sterującym, Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych  
i Gospodarczych Małopolski, Małopolskiej Radzie ds. Zatrudnienia, Małopolskiej 
Radzie Edukacji, Małopolskiej Radzie ds. Społeczeństwa Informacyjnego, 
Małopolskiej Radzie Przeciwdziałania Uzależnieniom, Wojewódzkiej Radzie ds. Osób 
Niepełnosprawnych, Małopolskiej Radzie ds. Konsumentów oraz w Małopolskiej 
Radzie Zdrowia Publicznego. 

Ponadto w 2006 roku odbywały się prace Zespołu Inicjatywno - Doradczego 
do spraw realizacji Wojewódzkiego Programu Polityki i Pomocy Społecznej wobec 
Starości na lata 2004 – 2006, powołanego z inicjatywy Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Krakowie. W ramach prac Zespołu prowadzono konsultacje 
związane z publikacją Małopolskiego Informatora dla Seniorów, skompletowano bazy 
adresowe oddziałów okręgowych, rejonowych, kół terenowych, a także klubów 
seniora Polskiego Związku Emerytów Rencistów Inwalidów, funkcjonujących  
w województwie małopolskim, przeprowadzono badanie ankietowe dot. potrzeb 
informacyjnych małopolskich seniorów oraz promowano Małopolski Konkurs Literacki 
„Ludzie znają mnie tylko z jednej, jesiennej strony”. 

 
 

Działanie 3. Włączenie organizacji pozarządowych w proces przygotowania, 
opiniowania i upowszechniania podstawowych dokumentów programowych  
w nowym okresie programowania 2007 – 2013 tj. Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013 oraz Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 
 

Ważną formą współpracy samorządu województwa z małopolskim sektorem 
pozarządowym było włączenie organizacji pozarządowych w proces przygotowania, 
opiniowania i upowszechniania podstawowych dokumentów programowych w nowym 
okresie programowania 2007 – 2013 tj. Strategii Rozwoju Województwa 
Małopolskiego na lata 2007 – 2013 oraz Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007 – 2013 poprzez organizowane konferencje i konsultacje 
regionalne oraz akcje edukacyjne i informacyjne. 

 
√ W 2006 roku Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej prowadził 

konsultacje społeczne Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007 – 2013. W lutym i w maju zorganizowano konferencje regionalne 
konsultujące MRPO na lata 2007 – 2013, w których uczestniczyli także 
przedstawiciele małopolskiego sektora pozarządowego.  

√ Natomiast we wrześniu 2006 r. w Krakowie zorganizowano konferencję 
regionalną poświęconą Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki.  


