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Wprowadzenie 
 
Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą nr XV/240/11 z dnia 28 listopada 2011 r. przyjął 
„Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2012”. Program był czterokrotnie zmieniany: 

1. uchwałą nr XXII/375/12 SWM z dnia 6 czerwca 2012 r.; 
2. uchwałą nr XXV/389/12 SWM z dnia 2 lipca 2012 r.; 
3. uchwałą nr XXVII/441/12 SWM z dnia 24 września 2012 r.; 
4. uchwałą Nr XXVIII/459/12 z dnia 29 października 2012 r. 

 
Współpraca Samorządu Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi, realizowana 
na podstawie corocznego Programu współpracy, to trwałe wkomponowanie organizacji 
pozarządowych w strukturę działań Województwa Małopolskiego i przykład dobrych praktyk 
polegających nie tylko na przekazywaniu środków finansowych przez Samorząd, lecz przede 
wszystkim na partnerskiej wymianie doświadczeń i dążeniu do rozwoju regionu. 
 
Głównym celem Programu było zwiększenie udziału podmiotów Programu w realizacji zapisów 
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020. 
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, służącego lepszej realizacji zadań publicznych  
i rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego; 

3. rozwój instytucji i instrumentów dialogu obywatelskiego (rad pożytku, konsultacji aktów 
normatywnych) służący 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; 
1a. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
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. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
6. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 
7. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
8. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
9. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
10. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
11. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
12. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
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13. turystyki i krajoznawstwa; 
14. porządku i bezpieczeństwa publicznego; 
15. ratownictwa i ochrony ludności; 
16. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 
17. promocji i organizacji wolontariatu; 
18. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 
19. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
20.  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 realizacji zadań własnych Województwa Małopolskiego w trybie 
otwartych konkursów ofert 

 
Samorząd Województwa Małopolskiego zlecał realizacje zadań publicznych w 2012 roku w ramach 
otwartych konkursów ofert w formie powierzenia (sfinansowanie realizacji zadania) oraz wsparcia 
(dofinansowanie realizacji zadania). 
W latach 2009-2012 kwota środków przekazanych na dofinansowanie realizacji zadań publicznych  
w ramach otwartych konkursów ofert wyglądała następująco: 
 

 
 
W 2012 roku w ramach 12 otwartych konkursów zostało złożonych 1469 ofert, dofinansowanie 
otrzymało 634 zadań na łączną kwotę 14 637 563 zł. W 2012 r. zostały również ogłoszone dodatkowo 
2 otwarte konkursy ofert, nieuwzględnione w sprawozdaniu, ponieważ realizacja tych zadań 
rozpoczęła się w 2013 r.: 
-  Otwarty konkurs ofert na organizację i prowadzenie ośrodków adopcyjnych w latach 2013-2017; 
- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego związanych 
utrzymaniem trwałości i rozwojem Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej „MSIT”. 
 
Środki finansowe przyznane w ramach otwartych konkursów ofert ze wzglądu na obszary 
współpracy 
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Środki finansowe przyznane w ramach otwartych konkursów ofert – subregiony 
 

 
 
Środki finansowe przyznane w ramach otwartych konkursów ofert – powiaty1 
 

 
Alokacja środków ze względu na miejsce zarejestrowania NGO 

                                                           
1 W ramach otwartych konkursów ofert zostało dofinansowanych również 10 zadań publicznych realizowanych przez 8 organizacji  
z pochodzących z innych województw na łączną kwotę 122 500 zł.  
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Liczba dofinansowanych zadań      
 

 
 
 
 
Liczba złożonych ofert 2 
 

 

                                                           
2 Do otwartych konkursów ofert zostało również złożonych 60 wniosków przez organizacje z innych województw, z których tylko 10 zostało 
dofinansowanych na łączną kwotę 122 500 zł.  
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Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie – powiaty  
 
 

 
 
 
Status prawny organizacji pozarządowych dofinansowanych w 2012 roku 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) 

Otwarty konkurs ofert  
w dziedzinie pomocy społecznej,  
w tym działań na rzecz osób 
starszych, w tym na wsparciu 
prowadzenia Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku 

 
 

1 
 

 
 

27 

 
 

500 000 zł 

 
Celem otwartego konkursu ofert było wspieranie przedsięwzięć polegających na wzmacnianiu działań 
z obszaru pomocy społecznej, w tym działań na rzecz osób starszych, w szczególności polegających na 
wsparciu prowadzenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Realizowane działania służyły integracji  
i aktywizacji osób starszych oraz wykorzystaniu ich wiedzy, kompetencji i potencjału dla rozwoju 
najbliższego otoczenia i lokalnych społeczności. Promowano także aktywny styl życia seniorów, 
poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności, które mogą być im niezbędne  
w życiu codziennym. 
 
W ramach konkursu dofinansowano następujące działania: 

• kursy komputerowe dla seniorów, które miały na celu zmniejszenie ich obaw związanych  
z korzystaniem z komputera oraz Internetu; 

• kursy żeglarskie dla młodzieży, prowadzone przez seniorów, których celem była 
międzypokoleniowa integracja; 

• utworzono punkt informacyjny dla osób starszych, który miał na celu przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu seniorów, dając im możliwość zdobywania informacji o różnych 
formach aktywności; 

• prowadzono warsztaty edukacyjne, rozwijające komunikację, motywujące do aktywności 
fizycznej i społecznej; 

• prowadzono zajęcia propagujące zdrowy tryb życia; 

• prowadzono seminaria tematyczne, formy edukacyjne i spotkania integracyjne z obszaru 
edukacji obywatelskiej i promowania pracy wolontarystycznej; 

• prowadzono warsztaty tańca i zumby; 

• prowadzono warsztaty relaksacyjne; 

• przeprowadzono cykl warsztatów rozwoju osobistego dla kobiet po 55-tym roku życia, 

• prowadzono warsztaty twórczości, motywujące do zdobywania wiedzy i pozyskiwania 
nowych umiejętności, m. in. z zakresu rękodzieła; 

• przeprowadzono liczne kursy (samoobrony, jazdy konnej, języka angielskiego) oraz warsztaty 
(fotograficzne, kulinarne, historyczne); 

• dofinansowano IV Regionalny Przegląd Amatorskiego Rękodzieła Artystycznego Seniorów; 

• przeprowadzono wykłady z zakresu prawa, politologii i ekonomii; 

• organizowano konsultacje z prawnikiem i lekarzem.  
 
Realizator konkursu:  
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
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Nazwa konkursu  
Liczba 
edycji 

konkursu 

Liczba podpisanych 
umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

Otwarty konkurs na zadania  
z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej osób 
niepełnosprawnych 

 
1 

 
55 

 
980 650 zł 

 
Zrealizowane zadania wpłynęły na zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, 
przygotowywały ich do działalności zawodowej oraz służyły integracji i aktywizacji osób 
niepełnosprawnych, a także ich opiekunów i rodzin.  

Zrealizowano 9 projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej w ramach których, osoby 
niepełnosprawne zdobywały wiedzę i umiejętności mające im pomóc w rozwoju zawodowym (nauka 
obsługi komputera, ukierunkowanie zawodowego itp.) 

W zakresie rehabilitacji społecznej zrealizowano 46 projektów. Zostały zorganizowane 3 konferencje 
dotyczące osób niepełnosprawnych oraz wydano dwie publikacje dotyczące przedmiotowej tematyki. 
Zadania miały charakter informacyjny i ich celem było omówienie aktualnych problemów 
niepełnosprawnych oraz likwidacja barier społecznych. Ponadto przeprowadzono zajęcia 
terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych, projekty integracyjne (wspólne wyjazdy, spotkania, 
zajęcia itp.) jak również warsztaty i zajęcia dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych.  

 
Realizator konkursu:  
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM 
 
 

Nazwa konkursu 
Liczba 
edycji 

konkursu 

Liczba podpisanych 
umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

Otwarty konkurs ofert  
na realizację zadań publicznych 
WM w dziedzinie profilaktyki  
i przeciwdziałania uzależnieniom  
w 2012 r. 

 
 

1 

 
 

9 

 
 

140 000 zł 

 
Dofinansowanie na realizację zadań otrzymało 9 podmiotów, w tym 5 z nich objęło swoim zakresem 
zadania w ramach Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013  
(51 900 zł), natomiast 4 zadania w ramach Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na lata 2008-2013 (88 100 zł).  
 
W ramach zadań zrealizowano 9 projektów, podczas których zorganizowano czas wolny dla dzieci  
i młodzieży, w tym z grup podwyższonego ryzyka, poprzez organizację kursu na stopień żeglarza, 
konkursów plastycznych, zajęć sportowych, wycieczek krajoznawczych. Zrealizowano także  
w Krakowie koncert dla młodzieży, połączony z pokazem filmowo-fotograficznym artystów-muzyków, 
których kariera i życie prywatne zakończyły się w dramatyczny sposób na skutek destrukcyjnego 
uzależnienia. Przeprowadzono liczne warsztaty edukacyjne dla dzieci, rodziców, a także osób, które 
na co dzień w pracy zawodowej zajmują się przemocą w rodzinie oraz współpracą z osobami 
uzależnionymi. Przeszkolono liderów wśród młodzieży. W ramach zrealizowanych zadań publicznych 
wydrukowano również liczne materiały edukacyjne tj.: plakaty, ulotki, broszury, płyty CD.  
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Konkurs przyczynił się do spadku liczby dzieci, młodzieży (w tym młodzieży akademickiej), osób 
dorosłych używających nikotyny, alkoholu i innych środków psychoaktywnych, wzrostu umiejętności 
wychowawców, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych w zakresie pracy z młodzieżą 
eksperymentującą z alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi, wzrostu wiedzy społecznej na 
temat problemów związanych z używaniem szkodliwym oraz uzależnieniem od alkoholu i środków 
psychoaktywnych, zwiększenia wiedzy na temat przeciwdziałania zjawisku przemocy domowej 
wynikającej z problematyki uzależnień, poprawy jakości pracy podmiotów działających w obszarze 
przeciwdziałania uzależnieniom. 
 
Realizator konkursu: 
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM 
 
 

KULTURA FIZYCZNA 

 

Nazwa konkursu 
Liczba 
edycji 

konkursu 

Liczba podpisanych 
umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację zadań publicznych WM 
w dziedzinie kultury fizycznej  
w 2012 roku 

 
2 

 
124 

 
 3 857 000 zł  

 
W ramach konkursu Zarząd Województwa Małopolskiego zlecił następujące rodzaje zadań: 

1. Upowszechnianie kultury fizycznej . 
2. Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. 
3. XVIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich Małopolska 2012. 

 
1. Upowszechnianie kultury fizycznej 

 
Zarząd Województwa Małopolskiego dofinansował 108 ofert na łączną kwotę 1 085 000 zł.  
Z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi zawarto 103 umowy na realizację zadań wybranych  
w konkursie na kwotę 1054000 zł. 
 
W ramach zadania przyjęto do dofinansowania i udzielono dotacji na realizację 250 przedsięwzięć 
sportowych, z udziałem ok. 105 000 zawodników. Zadania te realizowane były przez 83 organizacje 
pozarządowe. W ramach konkursu udzielono dotacji na organizację cyklu imprez rekreacyjno-
sportowych realizowanych przez Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe, Zespoły Sportowe, Akademicki 
Związek Sportowy i Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej oraz stowarzyszenia 
działające w sferze sportu osób niepełnosprawnych.  
 
W ramach udzielonych dotacji dofinansowano m.in.: 

• 1 imprezę rangi światowej „Mistrzostwa Europy w Rajdach Motocyklowych TRIAL”, z udziałem 
ok. 100 zawodników; 

• 18 imprez rangi międzynarodowej z udziałem ok. 5100 zawodników m.in. „XXXII 
Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców”, „X Międzynarodowy Bieg 
Skawiński”, „Mistrzostwa Europy Taekwondo International”; 

• 36 imprez rangi ogólnopolskiej, z udziałem ok. 35 000 zawodników m.in. „Grand Prix Polski”, 
„Mistrzostwa Polski Młodzików w Judo”; 
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• 160 imprez rangi wojewódzkiej z udziałem ok. 62 000 zawodników m.in.: „Otwarte Letnie 
Mistrzostwa Małopolski w pływaniu”; 

• 35 imprez w środowisku osób niepełnosprawnych z udziałem ok. 2800 zawodników  
m.in. „Organizacja zawodów wojewódzkich i udział reprezentacji Małopolski w zawodach 
międzynarodowych”, „Mistrzostwa Polski "Sprawni Razem" w piłce nożnej do lat 16 oraz  
w futsalu”, „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - Sport bez barier”. 

 
 
2. Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 
 
W trybie otwartego konkursu ofert udzielono dotacji na realizację zadań, przez 14 organizacji 
pozarządowych, z dziedziny kultury fizycznej, w następujących obszarach: 

• współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej – w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 
Gimnazjady i Licealiady Młodzieży udzielono dofinansowania na organizację 125 eliminacji 
ponadpowiatowych z udziałem ok. 5 492 uczniów oraz 50 finałów wojewódzkich z udziałem 7 251 
uczniów. W powyższych zawodach uczestniczyli przedstawiciele 1 150 szkół z 22 powiatów 
województwa małopolskiego. W ramach Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady 
Młodzieży dofinansowano udział 218 reprezentantów z Małopolski w 10 zawodach; 

• szkolenie kadr wojewódzkich młodzików – dofinansowano przeprowadzenie 28 zgrupowań 
szkoleniowych i 22 konsultacji (11 szkoleniowych, 8 startowych, 3 selekcyjnych)  
w 34 dyscyplinach sportowych z udziałem 629 zawodników; 

• szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – dofinansowano przygotowania i udział  
w finałach ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżowego (Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowe 
Mistrzostwa Polski) dla 936 zawodników (116 młodzików, 488 juniorów młodszych, 236 juniorów 
i 96 młodzieżowców) w 36 dyscyplinach sportowych. Zawodnicy ci wzięli udział  
w 14 zgrupowaniach i konsultacjach szkoleniowych, 31 eliminacjach oraz 39 finałach systemu 
sportu młodzieżowego, 

• szkolenie w klubach sportowych Województwa Małopolskiego, sklasyfikowanych  
w ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego za rok 2011 – dofinansowano szkolenia  
w 12 klubach sportowych, którymi objęto 378 zawodników. 
 
 

3. XVIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich Małopolska2012 
 
XVIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich MAŁOPOLSKA’2012 została 
przeprowadzona od czerwca do sierpnia 2012 roku i obejmowała rywalizację w 49 dyscyplinach 
sportowych z udziałem blisko 6 500 zawodników. Bezpośrednim realizatorem XVIII OOM – 
wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert – był Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury 
Fizycznej. Województwo Małopolskie w wyniku sportowej rywalizacji zdobyło 99 medali, w tym:  
35 złotych, 31 srebrnych, 33 brązowych i w ogólnopolskiej klasyfikacji województw uplasowało się na 
VII miejscu. W zgodnej opinii sportowców, trenerów, przedstawicieli Ministerstwa Sportu  
i Turystyki oraz Polskich Związków Sportowych XVIII OOM MAŁOPOLSKA’2012 odniosła sportowy  
i organizacyjny sukces. 

 
Realizator konkursu: 
Departament Turystyki, Sportu i Promocji UMWM 
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EDUKACJA 

 

Nazwa konkursu 
Liczba 
edycji 

konkursu 

Liczba podpisanych 
umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

Małopolska WIE – wiedza, 
innowacje, edukacja – wsparcie 
inicjatyw edukacyjnych 

 
1 

 
41 

 
346 600zł 

 

 
Otwarty konkurs ofert miał na celu poprawę szans edukacyjnych, wzrost aktywności młodzieży, 
promowanie uzdolnionych uczniów i studentów, a także inspirowanie różnorodnych form działania 
szkół oraz organizacji pożytku publicznego na rzecz stwarzania odpowiednich warunków 
wszechstronnego rozwoju młodzieży. Zadania realizowane w ramach konkursu służyły budowaniu 
postaw patriotycznych i obywatelskich, a także wzmacnianiu tożsamości regionalnej, poprzez  
m.in. współpracę i wymianę edukacyjną z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem regionów 
partnerskich Województwa Małopolskiego.  
 
Wsparcie otrzymały różnorodne przedsięwzięcia edukacyjno-wychowawcze, wśród nich projekty 
dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży z Małopolski na terenach placówek 
oświatowych i poza nimi, a także inicjatywy skierowane do mniejszości narodowych i etnicznych  
w Małopolsce. 
 
Dofinansowane zostały projekty w ramach następujących zadań: 

• realizacja projektów edukacyjnych z zakresu wychowania obywatelskiego oraz bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży  – dofinansowano 23 oferty na kwotę 209 400 zł, 

• upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat Małopolski, jako elementu realizacji 
edukacji regionalnej – dofinansowano 6 ofert  na kwotę 23 200 zł, 

• wspieranie projektów edukacyjnych i naukowych polegających na współpracy międzynarodowej 
lub wymianie ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich Województwa 
Małopolskiego – dofinansowano 2 oferty na kwotę 10 400 zł, 

• tworzenie, kształtowanie i wspieranie projektów sieci współpracy lokalnej i regionalnej 
organizacji pozarządowych ze szkołami – dofinansowano 5 ofert na kwotę 46 700 zł, 

• wspieranie realizacji projektów edukacyjno-wychowawczych organizacji pozarządowych, przy 
aktywnym zaangażowaniu uczniów małopolskich szkół, zgodnie z ogłoszonym przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej roku szkolnego 2011/2012 „Rokiem Szkoły z Pasją" – dofinansowano 5 ofert 
na kwotę 56 900 zł. 

 
Realizator konkursu: 
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM 3 

 
 
 
 
 

                                                           
3 W 2012 roku departament funkcjonował pod nazwą „Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. 
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Nazwa konkursu 
Liczba 
edycji 

konkursu 

Liczba podpisanych 
umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

 
Regionalny Program Stypendialny 

 
1 
 

 
2 

 
1 100 000zł 

 
 
W ramach konkursu „Regionalny Program Stypendialny” zostały dofinansowane projekty  
w obrębie dwóch zadań: 

1) „Małopolskie stypendium” – udzielanie stypendiów uczniom szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom za osiągnięcia naukowe, artystyczne i  sportowe, 
ze szczególnym uwzględnieniem uczniów i studentów niepełnosprawnych; 

2) „Studiuję w Małopolsce” – udzielanie stypendiów dla osób pochodzących z regionów 
partnerskich Województwa Małopolskiego oraz Polaków i osób innej narodowości 
pochodzących ze Wschodu, a także przedstawicieli Polonii z innych krajów, podejmujących 
studia na małopolskich uczelniach wyższych. 

 
Celem Regionalnego Programu Stypendialnego była poprawa szans edukacyjnych, a także promocja  
i rozwój talentów małopolskich uczniów oraz studentów w 2012 roku. Do dofinansowania przyjęto 
dwie oferty organizacji pozarządowych: Sapere Auso – Małopolskiej Fundacji Stypendialnej oraz 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Warszawa o/Kraków na ogólną kwotę 1 100 000 zł.  
W ramach dofinansowanych zadań przyznano 282 stypendia dla uczniów i studentów:  

a) Sapere Auso – Małopolska Fundacja Stypendialna przyznała stypendia naukowe, artystyczne, 
sportowe oraz dla osób niepełnosprawnych (76 studentów, 69 uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, 33 uczniów gimnazjów oraz trzymiesięczne stypendia naukowe dla 45 
uczniów szkół  ponadgimnazjalnych i 17 uczniów gimnazjów); 

b) Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przyznało stypendia dla 42 studentów z różnych  krajów, 
w tym: 34 stypendia dla studentów z Ukrainy, 1 stypendium dla studenta z Mołdawii,  
4 stypendia dla studentów z Białorusi, 1 stypendium dla studenta z Rosji, 1 stypendium dla 
studenta ze Słowacji, 1 stypendium dla studenta z Iranu. 

 
Realizator konkursu:  
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM4 
 
 

KULTURA  

 

Nazwa konkursu 
Liczba 
edycji 

konkursu 

Liczba podpisanych 
umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

 
Mecenat Małopolski 
 

 
2 

 
194 

 
2 895 110 zł 

 

                                                           
4
 W 2012 roku departament funkcjonował pod nazwą „Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. 
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Konkurs "Mecenat Małopolski" ma na celu wzbogacenie oferty kulturalnej w regionie poprzez 

wspieranie projektów o dużych walorach artystycznych, promocyjnych, edukacyjnych  

i integracyjnych regionu, wyrażających jego różnorodność kulturową i umożliwiający aktywny w nich 

udział mieszkańców i gości.  

W 2012 roku dofinansowanie uzyskały zadania, które wpisywały się merytorycznie w następujące 
kierunki wsparcia: 

- „Twórczość profesjonalna” – działania zmierzające do promowania i tworzenia warunków 
sprzyjających rozwojowi talentów, usprawniania i rozwoju profesjonalnej sztuki oraz prowadzenia 
działalności kulturalnej w formach zorganizowanych programowo; 

- „Tożsamość oraz kreatywność” – projekty zmierzające do aktywnych działań przyczyniających się do 
umocnienia tożsamości regionalnej, a także kształtowania wizerunku regionu poprzez projekty  
o charakterze innowacyjnym i nowatorskim; 

- „Przestrzeń dla piękna” – działania zmierzające do prezentacji dzieł sztuki i niezależnych inicjatyw 
artystycznych, twórczych oraz obywatelskich w obszarze kultury i sztuki; w tym działania zmierzające 
do wzrostu świadomości znaczenia sztuki oraz budowania i projektowania nowych, aktywnych relacji 
z odbiorcą, a także rozwoju talentów; 

- „Zapis - literatura, wydawnictwa, media” – projekty zmierzające do nowatorskich działań 
promocyjnych, uczestnictwa w międzyregionalnej współpracy w zakresie kultury, dokumentujące 
zjawiska z zakresu życia artystycznego, aktywności w obszarze kultury oraz walorów dziedzictwa 
kulturowego, a także wspierania systemu tworzenia monitoringu, badania i diagnozowania życia 
kulturalnego w Małopolsce; 

- „Kultury równoległe” – działania zmierzające do utrzymywania walorów, przybliżania i popularyzacji 
kultury i tradycji mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę; 

- „Kultura przez pokolenia” – działania zmierzające do ambitnych form animacyjnych na rzecz 
międzypokoleniowej aktywizacji społeczności, kreowania postaw tolerancji i wzmacniania wartości 
płynących z różnorodności życia, aktywizujące różne grupy wiekowe; 

- „Znaki czasu – etos patriotyczny” – projekty zmierzające do upowszechniania tradycji walk  
o niepodległość i suwerenność RP, a także podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej  
w obszarze kultury i kreowania postaw obywatelskich.  

 
Zrealizowane zadania w istotny sposób wpłynęły na stworzenie wartościowej oferty kulturalnej 
w regionie oraz przyczyniły się do rozwoju kultury i sztuki. Z budżetu Województwa Małopolskiego 
dofinansowano m.in. 71 zadań związanych z muzyką (festiwale, koncerty), 17 wydarzeń teatralnych, 
7 zadań związanych ze sztuką (wystawy), 28 projektów związanych z ochroną dziedzictwa 
kulturowego, 50 projektów interdyscyplinarnych, 17 wydawnictw (monografie). 
 
Realizator konkursu:  
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM5 
 
 
 

                                                           
5
 W 2012 roku departament funkcjonował pod nazwą „Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego” 
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Nazwa konkursu 
Liczba edycji 

konkursu 
Liczba podpisanych 

umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

 
Ochrona zabytków Małopolski 
 

 
1 

 
123 

 
3 213 353 zł 

 
Celem programu wspierania prac konserwatorskich, restauratorskich oraz 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. Łącznie do konkursu zostało złożonych 177 wniosków o dotacje. Decyzją Sejmiku 
Województwa Małopolskiego udzielono dotacji w kwocie 3 530 000 zł, na realizację 140 zadań,  
w tym 127 dotacji dla właścicieli zabytków – podmiotów zaliczanych do organizacji pozarządowych. 
(4 właścicieli zabytków zrezygnowało z podpisania umowy).  
 
Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego pozwoliło na wykonanie wielu prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych, które zapobiegły zniszczeniu wielu cennych 
dzieł architektury murowanej i drewnianej, polichromii ściennych, rzeźb, obrazów i rzemiosła 
artystycznego.  
 
Realizator konkursu:  
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM6 
 
 

Nazwa konkursu 
Liczba 
edycji 

konkursu 

Liczba podpisanych 
umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

 
Pro Memoria 
 

 
1 

 
1 

 
500 000 zł 

 
Celem konkursu była realizacja przedsięwzięć w sferze zadań publicznych w zakresie podtrzymywania 
i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości i rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej oraz ochrona dziedzictwa narodowego. Projekt jednocześnie zakładał 
podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków – których zachowanie leży w interesie 
społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową – dla potrzeb 
społecznych, turystycznych i edukacyjnych poprzez funkcjonalne ich zagospodarowanie. Do konkursu 
zostały złożone 2 oferty. Dofinansowanie uzyskało jedno zadanie pn. „Panteon Narodowy – 
społeczna misja i historyczne zobowiązanie”.  
 
Realizator konkursu:  
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM7 
 
 

                                                           
6
 W 2012 roku departament funkcjonował pod nazwą „Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego” 

7
 Jw. 
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TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO  

 

Nazwa konkursu 
Liczba 
edycji 

konkursu 

Liczba podpisanych 
umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

Otwarty konkurs ofert  
na realizację zadań publicznych 
WM w dziedzinie turystyki  
w 2012 roku  
pn. „Małopolska Gościnna” 

 
 

2 

 
 

46 

 
 

975 000 zł 

 
W 2012 roku zrealizowano 2 edycje konkursu, w pierwszej edycji dofinansowano 43 zadania, 
w drugiej 3 – na łączną kwotę 975 000 zł. 
 
W ramach konkursu w trybie powierzenia zlecono 2 zadania: 

• Obsługę Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce – poprzez udostępnianie dla 
zwiedzających obiektów niedostępnych na co dzień dla turystów na Szlaku Architektury 
Drewnianej. W okresie od kwietnia do września 2012 r. otwartych było 31 obiektów. 

• Promocję oferty turystycznej Małopolski na rynku czeskim i węgierskim – poprzez organizację 
wydarzenia pod nazwą „Małopolski dzień w Pradze” we współpracy z Instytutem Polskim w 
Pradze oraz „Małopolski dzień w Budapeszcie” we współpracy z Instytutem Polskim 
w Budapeszcie, organizację wizyty studyjnej dla dziennikarzy i touroperatorów  
z Węgier oraz wydanie broszur i uruchomienie serwisów WWW prezentujących ofertę 
turystyczną Małopolski opartą o dziedzictwo węgierskie i czeskie, odpowiednio w węgiersko-
polskiej i czesko-polskiej wersji językowej. 

 
W ramach konkursu  w trybie wsparcia dofinansowano 44 projekty: 

• „Rozwój produktu markowego – w szczególności turystyki miejskiej, kulturowej oraz 
religijnej” – wsparcie otrzymały projekty zakładające m.in.: tworzenie nowych oraz 
rozbudowę i aktywizację istniejących szlaków dziedzictwa kulturowego Małopolski, 
wzmocnienie istniejących i stworzenie nowych produktów turystyki miejskiej, kulturowej  
i religijnej Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem historii, tradycji i wielokulturowości 
regionu oraz oferty przeznaczonej dla dzieci i rodzin z dziećmi, a także organizację wydarzeń 
turystycznych o charakterze międzynarodowym i ponadregionalnym (np. rozbudowa  
i aktywizacja szlaku „Małopolska romańska”, „Szlak Tradycyjnego Rzemiosła Małopolski”, 
„Szlak Schronów II Wojny Światowej Stellung - Proszowice", budowa miejskiej trasy 
turystycznej „Biecki Szlak Katowski”, aktywizacja turystyczna poprzez organizację gier 
miejskich „Wyprawy odkrywców – poszukiwanie skarbów Małopolski”, „Małopolskie 
DREWNOGRAJE”). W drugiej edycji konkursu dofinansowano m.in. projekty „Małopolska dla 
zmotoryzowanych” oraz „Turystyka architektoniczna – nowy wymiar podróżowania”. 

• „Rozwój produktu markowego – turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna” – wsparcie 
finansowe otrzymały projekty zakładające wytyczanie, rozbudowę, renowację i doposażenie 
w małą infrastrukturę turystyczną szlaków turystycznych oraz rozwój, promocję i aktywizację 
produktów turystyki aktywnej i specjalistycznej (np. „Szlak Warowni Jurajskich – poprawa 
oznakowania i doposażenie szlaku w tablice informacyjne”, „Odkryj Beskid Wyspowy – 
rozwój i promocja produktu turystyki aktywnej w Małopolsce”, „Prace znakarskie na 
turystycznych szlakach pieszych Ziemi Tarnowskiej”, „Małopolska aktywna – rozwój 
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kompleksowej oferty turystyki aktywnej dla całych rodzin”, „Aktywność turystyczna 
Małopolski poprzez propagowanie i edukację uprawiania bezpiecznej, aktywnej turystyki 
w górach”). 

• „Rozwój produktu markowego – turystyka na terenach wiejskich” – udzielono dotacji na 
realizację 2 zadań z zakresu specjalizacji oferty agroturystycznej w Małopolsce, poprzez 
stworzenie na terenach wiejskich oferty gospodarstw produktowych – „Małopolska Wieś dla 
Seniorów” oraz promocję markowych produktów – „Małopolska Wieś dla Dzieci” oraz 
„Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami”.  

 
Realizator konkursu: 
Departament Turystyki, Sportu i Promocji UMWM 
 
 

PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU 

 

Nazwa konkursu 
Liczba 
edycji 

konkursu 

Liczba podpisanych 
umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

Otwarty konkurs ofert 
z dziedziny promocji 
i organizacji wolontariatu 

 
1 

 
11 

 
100 000 zł  

 
Celem otwartego konkursu ofert była promocja wartości wolontariatu oraz wspieranie różnorodnych 
form jego upowszechniania. Zorganizowano ok. 820 godz. szkoleń, kursów, warsztatów, przeszkolono 
ok. 1 226 wolontariuszy, wydrukowano ok. 45 tys. materiałów promocyjnych, w tym: plakatów, 
broszur, publikacji, ulotek, płyt CD, notesów, przypinek. 
 
Przeprowadzono kampanie informacyjno-promocyjne w zakresie propagowania wolontariatu  
m.in. w prasie, TVP Kraków i na stronach internetowych oraz wiele działań promujących dobre 
praktyki, w tym: targi, seminaria, konkursy, wystawy, spotkania teoretyczno-warsztatowe. Głównym 
celem tego typu wydarzeń było stworzenie możliwości zaprezentowania społeczności lokalnej 
pozytywnego wizerunku wolontariuszy, akcji wolontaryjnych, jak również zachęcanie 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 ramach zadania zrealizowano : 

• wolontariat młodzieżowy i studencki – w ramach projektów zorganizowano  
i przeprowadzono profesjonalne szkolenia oraz konkursy z zakresu wolontariatu, 
upowszechniano postawę prospołeczną wśród młodzieży; 

• wolontariat szpitalny - celem projektu było przygotowanie młodzieży i studentów do 
prowadzenia zajęć terapią śmiechu w szpitalach, hospicjach i placówkach dla dzieci, 

• wolontariat edukacyjny – w ramach zadania zostali przeszkoleni wolontariusze, którzy 
pomagali w nauce dzieciom oraz młodzieży gimnazjalnej mającej trudności z nauką, wśród 
wolontariuszy została także podniesiona wiedza i umiejętności praktyczne z zakresu 
rehabilitacji i logopedii; 
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• 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 zadania była aktywizacja osób starszych w wolontariat.  
 

Realizator konkursu: 
Kancelaria Zarządu UMWM 
 
 

WSPARCIE III SEKTORA  

 

Nazwa konkursu 
Liczba 
edycji 

konkursu 

Liczba podpisanych 
umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację zadań publicznych 
Województwa Małopolskiego na 
organizację konferencji 
„Małopolskie Forum Organizacji 
Pozarządowych” 

1 1 29 850 zł 

 
Z myślą o organizacjach pozarządowych Województwo Małopolskie od dziesięciu lat organizuje 

Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych, które jest platformą wymiany doświadczeń pomiędzy 

samorządem a III sektorem oraz formą promocji dobrych praktyk. W 2012 roku przygotowanie Forum 

zostało zlecone organizacji pozarządowej w formie otwartego konkursu ofert, zgodnie  

z postulatami przedstawicieli NGO uczestniczących w konsultacjach społecznych Programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.  

Współorganizatorem XV MFOP, które odbyło się 5 grudnia 2012 r. w Kinie Kijów.Centrum, była 

Fundacja Rozwoju Kina. Konferencję poświęcono profesjonalizacji trzeciego sektora, ekonomii 

społecznej oraz fundraisingowi. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 przedstawicieli organizacji 

pozarządowych z całej Małopolski. Podczas spotkania swoją wiedzą dzielili się eksperci i doświadczeni 

praktycy: Ewa Chromniak (członek Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego i prezes Fundacji Biuro 

Inicjatyw Społecznych), Maciej Migda (trener i konsultant marketingowy), Michał Sternicki 

(przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Fundrasingu) oraz Michał Góra (przedstawiciel 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej). W II części spotkania odbyła się uroczysta gala podczas 

której rozdane zostały nagrody „Kryształy Soli” i „Amicus Hominum”. Po zakończeniu uroczystości 

odbyła się projekcja filmu pt. Nietykalni. 

Realizator konkursu:  
Kancelaria Zarządu UMWM 
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2. Zlecanie zadań własnych Województwa Małopolskiego w innych trybach,  
w rozumieniu ustawy OPP  
 

2.1. Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty  

 
Uproszczony tryb zlecania realizacji zadań publicznych tzw. małych grantów, wiąże się z przyznaniem 
dotacji na zadanie, którego realizacja nie trwa dłużej niż 90 dni, a kwota dotacji nie przekracza  
10 000 zł na dany projekt. W tym trybie organizacja pozarządowa może uzyskać łącznie nie więcej niż 
20 000 zł w roku kalendarzowym. Jednostka samorządu terytorialnego w tym trybie nie może 
przekazać więcej niż 20% budżetu przeznaczonego na dotacje dla organizacji pozarządowych. 
 
W 2012 roku w trybie pozakonkursowym zostało złożonych 26 wniosków, w tym z dziedziny zdrowia 
 i polityki społecznej (9), sportu (2), kultury (12) i edukacji (3). 

 

2.2. Inicjatywa lokalna  

 
W 2012 roku Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę przyjmującą tryb i szczegółowe 
kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej (Uchwała  
Nr XXVII/440/12 SWM z dnia 24 września 2012 r.). 
 
W ramach „inicjatywy lokalnej” obywatele, którzy uznają, że na terenie zamieszkiwanej przez nich 
jednostki samorządu konieczna jest określona inwestycja lub działania, mogą wystąpić z wnioskiem  
do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Z wnioskiem takim mieszkańcy mogą 
wystąpić jako grupa nieformalna lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej. 
 
W 2012 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego nie wpłynął żaden wniosek 
w ramach inicjatywy lokalnej.  

 
 

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

 
 
W trybie ustawy prawo budowlane oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych przekazano środki finansowe z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w szczególności na dofinansowanie robót budowlanych oraz 
dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej. 

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju obejmowała dofinansowanie projektów z puli 
środków unijnych w takich programach jak: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013  
i Małopolski Regionalny Program Operacyjny. 

Projekty objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2014 były finansowane w ramach 
ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich z EFRROW. 

Na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych zlecano zadania wynikające z przepisów 
szczególnych. W ramach programu „Nasz region, nasza szansa” dofinansowano zadania polegające 
na różnych formach promocji Województwa Małopolskiego. Ustawa ta była również podstawą 
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dofinansowania wydarzeń kulturalnych oraz wydarzeń związanych z obchodami uroczystości Święta 
Niepodległości – 11 listopada. 

Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich 
była podstawą do dofinansowania zadań z zakresu ratownictwa górskiego.  

Zadania realizowane w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
obejmowały prowadzenie ośrodków adopcyjnych w Województwie Małopolskim. 

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie województwa Województwo Małopolskie opłaca składki 

członkowskie, w ramach przynależności do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. 
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II. Współpraca pozafinansowa 

 

1. Wymiana informacji pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego  
a organizacjami pozarządowymi 

  

• 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 przedstawicieli NGO. 

 

• Tworzenie banku danych o organizacjach pozarządowych. 

Urząd Marszałkowski prowadzi bazę organizacji pozarządowych, działających w regionie. 

Organizacje pozarządowe znajdujące się w bazie, otrzymują „Newsletter 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. 

Jednym z narzędzi ułatwiających projektowanie działań o charakterze strategicznym na 

poziomie lokalnym i regionalnym jest Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów, 

która opisuje i umożliwia bezpośredni dostęp do ponad 1300 publikacji, wydanych przez 

organy administracji publicznej (samorządowej i rządowej), agendy rządowe oraz krajowe  

i zagraniczne instytuty badawcze. Wśród nich znajdują się raporty z badań, analizy, 

ekspertyzy, biuletyny, podręczniki i artykuły naukowe.  

 

• Spotkania informacyjno-szkoleniowe. 

W 2012 roku odbyło się 6 spotkań w czterech miastach Województwa Małopolskiego: 

Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Oświęcimiu, w których uczestniczyło prawie 300 

organizacji. Spotkania poświęcone były prezentacji Wieloletniego oraz Rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz omawianiu wymogów formalnych  

w otwartych konkursach ofert wraz z prezentacją odpowiedzi na najczęściej zadawane 

pytania. 
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2. Konsultacje społeczne 
 

W 2012 roku przeprowadzono konsultacje 46 projektów uchwał Sejmiku Województwa 

Małopolskiego. Konsultowano m.in.: Wieloletni program współpracy Województwa Małopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na lata 2013-2017, Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, 

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy 

lokalnej, Program Strategiczny Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego, Plan Gospodarki Odpadami 

Województwa Małopolskiego. Konsultacjom zostały również poddane inne projekty, dotyczące m.in. 

wyznaczenia lub likwidacji aglomeracji, ustanowienia obrębów ochronnych na śródlądowych wodach 

powierzchniowych WM czy ustanowienia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku  

i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w WM.  

 

• Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2013 – 2017 

 

Inicjatorem powstania Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi był 

Zarząd Województwa Małopolskiego i Małopolska Rada Pożytku Publicznego. Prace nad Programem 

rozpoczęły się od przeprowadzania analizy kondycji trzeciego sektora w województwie, 

przeprowadzonej przez Małopolską Radę Pożytku Publicznego. Spośród członków Rady został 

wyłoniony Zespół ds. wieloletniego programu współpracy, którego zadaniem było wypracowanie 

założeń do Programu. W lipcu 2012 roku zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami NGO, 

radnymi SWM, pracownikami Urzędu oraz przedstawicielami wojewódzkich samorządowych 

jednostek organizacyjnych. Wspólnie ustalono wizję, cel główny oraz cele szczegółowe. Program 

opracowywany został przez komórki organizacyjne Urzędu oraz wojewódzkie jednostki organizacyjne 

przy udziale  Koordynatora współpracy. Odbyły się 4 spotkania konsultacyjne w Tarnowie, Nowym 

Sączu, Oświęcimiu i Krakowie. Łącznie w konsultacjach wzięło udział ponad 200 organizacji 

pozarządowych oraz członkowie Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego. Wieloletni Programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2017 został przyjęty Uchwałą  

Nr XXIX/496/12 SWM z dnia 26 listopada 2012 roku 

 
• Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 

 

W dniach od 30 października do 9 listopada 2012 roku przeprowadzono konsultacje projektu 

Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2013. W konsultacjach wzięły udział 3 organizacje 

pozarządowe oraz Małopolska Rada Pożytku Publicznego. Program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/497/12 SWM z dnia 26 listopada 2012 

roku. 
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3. Promocja organizacji pozarządowych 
 

 

3.1.  Nagroda dla najlepszych organizacji pożytku publicznego KRYSZTAŁY SOLI 
 
W 2012 roku odbyła się kolejna – VIII 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 – VIII edycja, 2012 

Laureat: GRAD PRIX 
 

Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży  
w Oświęcimiu 

Kategoria POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE    
                   ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ  
                   OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Laureat: Caritas Archidiecezji Krakowskiej 
Wyróżnienie: Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą 

Kategoria OCHRONA DZIEDZICTWA  
                   KULTUROWEGO 

Laureat: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie 
Wyróżnienie: Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju 

Kategoria EDUKACJA I NAUKA Laureat: Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań                    
                Młodzieży w Oświęcimiu 
Wyróżnienie: Parafia Św. Jakuba Apostoła 
 

Kategoria SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA,  
                   EKOLOGIA  

Laureat: Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego  
                Akademii Wychowania Fizycznego Kraków 
Wyróżnienie: Sądecka Organizacja Turystyczna 
 

Kategoria AKTYWIZACJA GOSPODARCZA 
                   I OBYWATELSKA 

Laureat: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce 
Wyróżnienie: Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego 
 

 

3.2.  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 uhonorowała  

w 2012 roku 10 osób.  

 

AMICUS HOMINUM – edycja VII, 2012 

Laureat: GRAD PRIX Mieczysław Kaczwiński 

Kategoria POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINNA 
 
 

Laureat: Ewa Bielecka 
Wyróżnienie: Leszek Tytko 

Kategoria PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA  
 

 

Laureat: Mieczysław Kaczwiński 
Wyróżnienie: Iwona Mazur 

Kategoria POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM 
 

Laureat: Anna Szypuła 
Wyróżnienie: Janina Zachwieja 

Kategoria SPORT I EDUKACJA  
 

Laureat: Zbigniew Janeczek 
Wyróżnienie: Andrzej Danek 
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Kategoria DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA 
 

Laureat: ks. Ryszard Honkisz 
Wyróżnienie: Dorota Maria Ruśkowska-Misztal 

 

 

3.3.  Kampania 1 % – poświęcona popularyzacji mechanizmu odpisu 1% podatku na rzecz 

organizacji pożytku publicznego 

 

W 2012 roku odbyła się V edycja kampanii popularyzującej ideę odpisu 1% podatku na rzecz 

małopolskich organizacji pożytku publicznego pod hasłem "Twój 1% to siła Małopolski”. W ramach 

Kampanii na terenie województwa eksponowane były plakaty i ulotki promocyjno-informacyjne, 

zachęcające do przekazania 1% podatku na rzecz OPP. Ponadto w Małopolskiej Sieci Kin Cyfrowych 

emitowane były spoty promujące Kampanię. W 2012 roku Małopolanie przekazali na rzecz OPP  

38 935 391 zł, w tym 18 604 288 zł na organizacje pożytku publicznego w regionie. 

 

4. Wspólna realizacja projektów Województwa Małopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi  

 

4.1 III Forum Pełnomocników NGO 

 

25 stycznia 2012 roku odbyło się III 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 trzecim już spotkaniem organizowanym  

w ramach partnerskiego projektu systemowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Związku 

Miast Polskich oraz Instytutu Spraw Publicznych i Collegium Civitas pod nazwą „Model współpracy 

administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów 

współpracy”. Celem projektu było m.in. zwiększenie zakresu współpracy i poprawa jakości jej 

mechanizmów, poprzez uświadomienie sobie wzajemnych korzyści z niej wynikających oraz 

identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w tej dziedzinie. Podczas Forum zaprezentowany 

został poradnik, który powstał w ramach projektu. Spotkanie było również okazją do dyskusji, 

wymiany doświadczeń, zebrania opinii na temat współpracy samorządu z sektorem NGO oraz 

upowszechniania wypracowanych rozwiązań.  

 

 

4.2 Małopolska Gala Wolontariatu 

 

Uroczysta Gala podsumowująca małopolski etap konkursów „Barwy Wolontariatu” oraz 

„Organizacja Przyjazna Wolontariuszom” miała miejsce 16 listopada 2012 roku w sali sesyjnej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie. W jednym miejscu spotkali się 

zgłoszeni do konkursu wolontariusze, ich koordynatorzy oraz przedstawiciele organizacji  

i instytucji współpracujących z nimi na co dzień, których łączy wspólna pasja działania na rzecz 

innych. Galę rozpoczęto od wręczenia certyfikatów Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom 

placówkom, które w profesjonalny sposób współpracują z wolontariuszami. Wyróżnienie 
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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 mogą w pełni czerpać satysfakcję z oferowanej 

pomocy realizując swoje marzenia. W ramach nagrody „Barwy wolontariuszy” zostali uhonorowani 

najbardziej aktywni wolontariusze, którzy w swoich działaniach wykazali się ogromnym 

zaangażowaniem, skutecznością i innowacyjnością.  

 

 

4.3 Małopolskie Wektory Współpracy 

 

W 2012 roku odbyła się szósta edycja konkursu „Małopolskie Wektory Współpracy”, organizowana 

przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTiA, pod honorowym patronatem Marszałka 

Województwa Małopolskiego. Ideą konkursu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

poprzez doskonalenie zasad i form współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami 

pozarządowym w Małopolsce. Konkurs jest okazją do promocji najlepszych przykładów współpracy 

samorządów z organizacjami pozarządowymi. Pierwsze miejsce zajęła gmina Sułkowice, drugie 

Oświęcim, trzecie Nowy Targ. W zorganizowanym po raz piąty konkursie wzięło udział  

21 samorządów.  

 

 

4.4 Tydzień Osób Niepełnosprawnych - Kocham Kraków z wzajemnością  

 

W dniach od 25 do 31 maja 2012 roku odbyła się kolejna edycja „Tygodnia Osób Niepełnosprawnych 

– Kocham Kraków z Wzajemnością”, która jest corocznym przedsięwzięciem o charakterze 

integracyjnym, organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Urząd 

Miasta Krakowa, przy współpracy organizacji pozarządowych z terenu całego województwa.  

Celem akcji była likwidacja barier, nie tylko tych architektonicznych, ale również umożliwienie 

niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta i regionu. W bogatym programie 

Tygodnia Osób Niepełnosprawnych znalazły się m.in. liczne wydarzenia sportowe, przedstawienia 

teatralne z udziałem niepełnosprawnych, turniej szachowy, koncerty i warsztaty artystyczne. Ponadto 

uczestnicy mogli wziąć aktywny udział w specjalnie przygotowanych na tę okazję wydarzeniach,  

m.in. w teatrach (Słowackiego, Bagateli, STU), Operze Krakowskiej, muzeach (Narodowym i jego 

oddziałach, Inżynierii Miejskiej, Historycznym Miasta Krakowa), Kopalni Soli w Bochni, a także w Kinie 

Kijów.Centrum. W ramach przedsięwzięcia w Parku Jordana odbył się również Małopolski Piknik 

Integracyjny. 

 

4.5 Ekonomia Społeczna 

 

Rozwój ekonomii społecznej był realizowany dzięki projektowi systemowemu „Akademia Rozwoju 
Ekonomii Społecznej” (ARES). W ramach  projektu  ARES prowadzano następujące działania:   
 

• Trwały prace nad przygotowaniem Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej  

w Małopolsce na lata 2013-2020 (m.in.: w ramach zespołu ds. opracowania wieloletniego 

planu na rzecz rozwoju ekonomii społecznej). 
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• od 2011 roku w ramach projektu powstało 132 nowe miejsca pracy (w ramach dotacji) w 24 
spółdzielniach socjalnych.  

• Wyłoniono Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej 2012 w ramach II edycji 
konkursu – Laboratorium Cogito sp. z o.o.; 

• Funkcjonował Punkt Informacyjno-Konsultacyjny przy Regionalnym Ośrodku Polityki 
Społecznej, który oferował wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie opracowywania 
biznesplanów, zarządzania, prawa, finansów dla  osób i organizacji pozarządowych chcących 
uruchomić przedsiębiorstwo społeczne 

 
W ramach promocji Ekonomii Społecznej na terenie województwa zorganizowano Targi  Ekonomii 
Społecznej na Rynku Głównym w Krakowie w dniach 9 – 10 czerwca, kampanie popularyzującą 
przedsiębiorczość społeczną wśród uczniów szkół (19 małopolskich gimnazjów, łącznie 415 uczniów) 
oraz III Tydzień Ekonomii Społecznej w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – w ramach 
14 wydarzeń na 4 uczelniach (UJ, UEK, UP, WSPIM w Chrzanowie) udział wzięło 419 studentów;  
Stworzono system współpracy przy realizacji projektu systemowego z projektem konkursowym, 
którego realizacja rozpoczęła się od sierpnia 2012 roku. Projekt „Małopolski Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej”. Jest on realizowany w całym województwie małopolskim w podziale na  
5 subregionów przez partnerstwo, w którego skład wchodzą: Fundacja Gospodarki i Administracji 
Publicznej w Krakowie (Lider Partnerstwa), Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej  
w Chrzanowie, Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w Krakowie, Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej 
S.A. w Chrzanowie, oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu 
Terytorialnego i Administracji w Krakowie. Celem projektu jest  wzmocnienie potencjału kadrowego, 
organizacyjnego i finansowego małopolskich podmiotów ekonomii społecznej oraz ułatwienie 
powstania nowych PES w Małopolsce.   

 

4.6 Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego  
 

Od 2009 roku w Województwie Małopolskim funkcjonują 4 Regionalne Ośrodki Europejskiego 
Funduszu Społecznego: 

• RO EFS w Krakowie – FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji,  

• RO EFS w Tarnowie – Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, 

• RO EFS w Nowym Sączu – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS, 

•  RO EFS w Oświęcimiu – Fundacja Rozwoju Regionu Rabka w partnerstwie z Centrum Biznesu 
Małopolski Zachodniej. 
 

Celem RO EFS jest przede wszystkim zwiększenie poziomu wiedzy na temat Europejskiego Funduszu 
Społecznego i korzyści z niego płynących wśród wszystkich potencjalnych grup docelowych, poprawa 
jakości składanych wniosków o dofinansowanie, wspieranie projektodawców w realizacji projektu 
oraz zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej zarządzania projektami. Zadaniem ośrodków jest 
również wspieranie instytucji i organizacji w nawiązywaniu partnerstw rozwojowych, których 
zadaniem będzie diagnozowanie problemów i skuteczne ich rozwiązanie w skali lokalnej, 
wzmacnianie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, a środowiskiem naukowym i naukowo-
badawczym oraz upowszechnianie dobrych praktyk, w tym w ramach projektów współpracy 
ponadnarodowej i innowacyjnej. 
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4.7 Patronaty Marszałka Województwa Małopolskiego 

 

W 2012 roku w ramach wzmacniania wizerunku małopolskich organizacji pozarządowych Marszałek 

Województwa Małopolskiego objął patronatem prawie 300 przedsięwzięć i projektów z różnych 

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

  

 

5. Rady i zespoły konsultacyjne 
 

Małopolska Rada Pożytku Publicznego 
 

Istotną rolę w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego w regionie odgrywa Małopolska Rada 

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

samorządu. MRPP II kadencji została powołana w 2009 roku. Jej głównym celem jest kształtowanie 

właściwej współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi oraz doskonalenie 

relacji partnerskich obu sektorów w Małopolsce. W 2012 roku tematem przewodnim posiedzeń był 

Wieloletni program współpracy z NGO na lata 2013-2017. W ramach Rady powstały zespoły 

zadaniowe ds. Wieloletniego programu współpracy, Komisji konkursowych i Wolontariatu. 

Ponadto 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 

Radzie Zatrudnienia, Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego; Małopolskiej 

Radzie Organizacji Młodzieżowych, 

 

• Zespole Oceniającym Obiekty Hotelarskie, Zespole roboczym ds. opracowania wieloletniego 

planu na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, 

 

• Podkomitecie Monitorującym PO KL oraz Podkomitecie Monitorującym MRPO, 

 

• Małopolskim Pakcie na Rzecz Ekonomii Społecznej oraz Małopolskim Komitecie Sterującym 

projektu „Pomocna Dłoń pod bezpiecznym dachem”. 
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6. Wolontariat w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego 
 

W 2012 roku Urząd współpracował z 95 wolontariuszami. Wolontariusze w ramach praktyk 

zdobywali doświadczenie zawodowe, poznając specyfikę pracy w administracji samorządowej. Brali 

również udział w realizacji ciekawych projektów, zdobywając nowe umiejętności i doskonaląc 

umiejętność pracy w zespole.  

 

    

 

Wolontariat pracowniczy  

W 2012 roku pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego podejmowali 

liczne działania z zakresu szeroko rozumianego wolontariatu pracowniczego.  

Do najważniejszych inicjatyw należały: 

• projekty inicjowane przez pracowników – np. akcja zbierania zakrętek, zbiórki pieniędzy  

i darów, pomoc świąteczna najbardziej potrzebującym, pomoc finansowa dla chorych dzieci, 

akcja „Gwiazdka”, „Wielkanoc”, 

 

• organizacja różnych przedsięwzięć społecznych przy udziale organizacji pozarządowych –  

np.: „Akcja ciuch w ruch”, sprzedaż ozdób świątecznych, „Szlachetna Paczka”, „Oddaj swój 

telefon i pomóż dzieciom”,  

 

• akcje krwiodawstwa – pracownicy Urzędu od lat uczestniczą w akcjach krwiodawstwa;  

ta inicjatywa zaowocowała utworzeniem przy Urzędzie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK , 

który działa od lipca 2012 roku. 

 

• Wielka zbiórka książek – przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie zorganizowali akcję zbiórki 

książek w ramach Małopolskich Dni Książki „Książka i Róża”.  
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Zestawienie środków finansowych przekazanych organizacjom 
pozarządowym w 2012 roku w ujęciu tabelarycznym 

Załącznik nr 1 

Zestawienie środków finansowych przekazywanych organizacjom pozarządowym  
w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2012 

Lp. 

Nazwa obszaru Nazwa zadania 

Ed
yc

je
 Planowane 

środki 
finansowe  
na 2012 r. 

Liczba 
podpisanych 

umów 

Kwota przyznanej 
dotacji   

(na podstawie 
podpisanych 

umów) 

1 
Pomoc społeczna, w tym działania  
na rzecz osób starszych  

zadania na rzecz osób 
starszych oraz UTW 

1 500 000,00 zł 27 500 000,00 zł 

2 
Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych  

zadania na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

1 1 000 000,00 zł 55 980 650,00 zł 

3 
Przeciwdziałanie uzależnieniom  
i patologiom społecznym 

przeciwdziałanie 
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym 

1 140 000,00 zł 9 140 000,00 zł 

4 
Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu 

upowszechnianie 
kultury fizycznej 

2 3 900 000,00 zł 124 3 857 000,00 zł 

współzawodnictwo  
i szkolenie sportowe 
dzieci i młodzieży  

XVIII Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży 
w sportach letnich 
MAŁOPOLSKA 2012 

5 

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie 

„Małopolska WIE – 
wiedza, innowacje, 
edukacja – wsparcie 
inicjatyw 
edukacyjnych” 

1 350 000,00 zł 41 346 600,00 zł 

6 
Regionalny Program 
Stypendialny 

1 1 100 000,00 zł 2 1 100 000,00 zł 

7 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego,  
w tym także w obszarze 
podtrzymywania i upowszechniania 
tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej  
i kulturowej; działalności na rzecz 
mniejszości narodowych i etnicznych 
oraz języka regionalnego 

Mecenat Małopolski 2 3 000 000,00 zł 194 2 895 110,00 zł 

8 
Ochrona Zabytków 
Małopolski 

1 3 500 000,00 zł 123 3 213 353,00 zł 

9 Pro Memoria 1 500 000,00 zł 1 500 000,00 zł 

10 Turystyka i krajoznawstwo Małopolska Gościnna 2 1 000 000,00 zł 46 975 000,00 zł 

11 Promocja i organizacja wolontariatu 
zadania z dziedziny 
promocji i organizacji 
wolontariatu 

1 100 000,00 zł 11 100 000,00 zł 

12 Wsparcie III sektora 

organizacja 
Małopolskiego  
Forum Organizacji 
Pozarządowych  

1 30 000,00 zł 1 29 850,00 zł 

SUMA 15 320 000,00 zł 634 14 637 563,00 zł 
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Załącznik nr 2 

Środki przekazane organizacjom pozarządowym w ramach innych ustaw 

Ustawa 

Łączna wysokość 
przekazanych 

środków 
finansowych 

Program 
Liczba 

podpisanych 
umów 

Wysokość 
przekazanych 

środków 
finansowych 

ustawa prawo zamówień 
publicznych  

742 100,00 zł 

Program „Małopolska Nasz 
region, nasza szansa” 

85 412 000,00 zł 

inne 11 330 100,00 zł 

ustawa prawo budowlane 654 067,00 zł 
Środki PFRON na dofinansowanie 
robót budowlanych dotyczących 
obiektów służących rehabilitacji,  

2 654 067,00 zł 

ustawa o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych  

3 416 182,00 zł 

środki PFRON na dofinansowanie 
kosztów tworzenia i działania 
zakładów aktywności zawodowej 
zgodnie z przepisami 
rozporządzenia MPiPS w sprawie 
zakładów aktywności zawodowej 
oraz ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych  

6 3 416 182,00 zł 

ustawa 
o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej  

711 900,00 zł 
Prowadzenie ośrodków 
adopcyjnych 

3 711 900,00 zł 

ustawa 
o bezpieczeństwie  
i ratownictwie  
w górach i na 
zorganizowanych terenach 
narciarskich  

440 000,00 zł 

Umowy zawarte na podstawie 
ustawy z dnia  18 sierpnia 2011 r. 
o bezpieczeństwie i ratownictwie 
w górach i na zorganizowanych 
terenach narciarskich  

3 440 000,00 zł 

ustawa o zasadach 
prowadzenia polityki 
rozwoju 

22 084 690,13 zł 

Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki 2007-2013 
(program Konserwator) 

13 507 000,00 zł8 

Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki 2007-2013 

4 1 932 992,88 zł9 

Małopolski Regionalny Program 
Operacyjny 2007-2013 

9 19 644 697,25 zł10 

ustawa o wspieraniu 
obszarów wiejskich  
z EFRROW 

18 000 451,97 zł 
Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2014 

262 18 000 451,97 zł11 

ustawa o samorządzie 
województwa 

280 656,31 zł 
Składki członkowskie ZWRP 
SGIPM 2 

280 656,31 zł 

ustawa o działalności 
pożytku publicznego  
i o wolontariacie 

14 637 563,00 zł Otwarte konkursy ofert   634 14 637 563,00 zł 

SUMA 60 967 610,41 zł 
   

                                                           
8 Suma środków przekazanych w 2012 r., dotyczy programu Konserwator.  
9 Suma środków przekazanych w 2012 r. organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom na podstawie umów wieloletnich. Dotyczy 
prowadzenia RO EFS.  
10 Suma środków przekazanych w 2012 r. na podstawie umów wieloletnich. 
11 Suma środków przekazanych w 2012 r. na podstawie umów wieloletnich, w tym 9 411 504,34 zł na Funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania 
związanych z wdrażaniem 4 osi priorytetowej PROW. 
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