
Załącznik do Uchwały 386 / 14 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 11 kwietnia 2014 r. 

 
 

 
 

 
 

SPRAWOZDANIE 
 

Z REALIZACJI  
PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI 

PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO  
W 2013 ROKU 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

KRAKÓW 2014



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPIS TREŚCI 
 

Wprowadzenie ............................................................................................................................. 5 

 

I. Współpraca finansowa .............................................................................................................. 7 

1. Zlecanie realizacji zadań własnych Województwa Małopolskiego w trybie otwartych konkursów 

ofert ................................................................................................................................................. 7 

2. Zlecanie zadań własnych Województwa Małopolskiego w innych trybach .................................. 24 

2.1. Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty ................................................................................. 24 

2.2. Inicjatywa lokalna ................................................................................................................... 24 

3. Środki finansowe przekazane na podstawie przepisów innych ustaw .......................................... 25 

 

II. Współpraca pozafinansowa .................................................................................................... 26 

1. Wymiana informacji ...................................................................................................................... 26 

2. Konsultacje społeczne ................................................................................................................... 27 

3. Promocja organizacji pozarządowych ........................................................................................... 28 

4. Wspólna realizacja projektów ....................................................................................................... 30 

5. Rady i zespoły konsultacyjne ......................................................................................................... 37 

6. Wolontariat w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego .................................... 38 

 

Zestawienie środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym w 2013 roku  

w ujęciu tabelarycznym .............................................................................................................. 39 

 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

WPROWADZENIE 
 
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. 
 
Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą nr XXIX/497/12 SWM z dnia 26 listopada 2012 roku 

przyjął „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2013”. Program był dwukrotnie zmieniany: 

• uchwałą nr XXXIII/558/13 SWM z dnia 25.02.2013 r., 

• uchwałą nr XXXVI/591/13 SWM z dnia 22.04.2013 r. 
 
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 realizacji zadań publicznych służących 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) działalności charytatywnej; 
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

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

zwolnieniem z pracy; 
9) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
10) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
11) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

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

działań wspomagających rozwój demokracji; 
20) ratownictwa i ochrony ludności; 
21) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 
22) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 
23) promocji i organizacji wolontariatu; 
24) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 
25) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
26) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka; 
27) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
28) 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 2013 r. w ramach 
otwartych konkursów ofert w formie powierzania (sfinansowanie realizacji zadania) oraz wspierania 
(dofinansowanie realizacji zadania). 
 
W latach 2011-2013 kwota środków przekazanych na dofinansowanie realizacji zadań publicznych  
w ramach otwartych konkursów ofert wyglądała następująco: 
 

 
 
W 2013 r. samorząd przekazał małopolskim organizacjom kwotę prawie 14 mln zł, czyli ponad  
2 mln zł więcej niż w roku poprzednim, a porównując do roku 2011 kwota ta była wyższa o ponad  
6 mln zł.  
 
Ponadto w 2013 r., po raz pierwszy, zlecono realizację zadań publicznych na podstawie umów 
wieloletnich. Takie rozwiązanie umożliwia zapewnienie trwałości i ciągłości realizacji wielu ważnych 
zadań publicznych. W ramach 3 wieloletnich konkursów ofert małopolskie organizacje realizowały  
21 zadań, na łączną kwotę 3 448 000 zł:  

• w zakresie organizacji i prowadzenia ośrodków adopcyjnych; 

• w zakresie współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży; 

• w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu. 
 
W 2012 r. wielkość środków przeznaczonych na dotacje w ramach konkursów wyniosła 14 424 210 zł, 
z czego podmioty dotowane nie wykorzystały 17 811 zł, a kwota 48 198 zł podlegała zwrotowi  
z powodu niewłaściwego wydatkowania dotacji.  
 
W ramach 15 otwartych konkursów ofert1 zostało złożonych 1031 ofert, dofinansowanie otrzymało  
471 zadań na łączną kwotę 13 762 562 zł. Dzięki tym środkom finansowym organizacje zrealizowały 
zadania, których całościowy koszt wyniósł przeszło 40 mln zł. 
 
Najwięcej środków finansowych w ramach konkursów zostało przekazanych w obszarze sportu oraz 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Kolejne co do wielkości kwoty zostały rozdysponowane  

                                                           
1 W 2013 roku zostało ogłoszonych 16 otwartych konkursów ofert, w tym 3 konkursy wieloletnie. Jeden konkurs ofert („XVI Małopolskie Forum 

Organizacji Pozarządowych”) został unieważniony ze względu na brak złożonych ofert. 
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w obszarze turystyki i krajoznawstwa, pomocy społecznej, działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych oraz edukacji i nauki.  
 

Środki finansowe przyznane w ramach otwartych konkursów ofert  
ze wzglądu na obszary współpracy 

 

 
 
Analiza danych dotyczących przekazanych środków finansowych w podziale na subregiony 
Małopolski zwraca uwagę na silne zróżnicowanie. Centralną pozycję zajmuje Krakowski Obszar 
Metropolitarny (10 668 533 zł), z czego ponad 9 mln zł to Kraków. Drugim co wielkości regionem jest 
subregion nowosądecki (1 290 458 zł). Najmniej środków finansowych znalazło się w Małopolsce 
Zachodniej (584 472 zł), w subregionie tarnowskim (539 515 zł) oraz subregionie podhalańskim 
(458 580 zł). Pozostała kwota w wysokości 221 045 zł została przekazana 8 organizacjom 
pozarządowym pochodzącym z innych Województw, które realizowały zadania na terenie 
Małopolski.  
 

Środki finansowe przyznane w ramach otwartych konkursów ofert – subregiony 
 

 
  Alokacja środków ze względu na miejsce zarejestrowania NGO 
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Alokacja środków finansowych w podziale na powiaty została podzielona w ramach 5 grup.  
W pierwszej grupie (od 0 do 50 000 zł) znalazły się powiaty: proszowicki, miechowski, suski  
dąbrowski i brzeski. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w skali całego Województwa tylko z powiatu 
dąbrowskiego żadna organizacja nie złożyła oferty. Kolejną grupą (od 50 000 do 150 000 zł) są 
organizacje z powiatów: myślenickiego, olkuskiego, limanowskiego, chrzanowskiego, bocheńskiego, 
tatrzańskiego i tarnowskiego. Organizacje z powiatu wadowickiego, wielickiego, gorlickiego  
i oświęcimskiego otrzymały wsparcie rzędu od 150 000 do 300 000 zł. Następną grupą wsparcia (od 
300 000 do 750 000 zł) były organizacje z powiatu nowotarskiego, krakowskiego, nowosądeckiego 
oraz Tarnowa i Nowego Sącza. Największe wsparcie uzyskały organizacje, które są zarejestrowane  
na terenie miasta Krakowa.  
 
 

Środki finansowe przyznane w ramach otwartych konkursów ofert – powiaty2 
 
 

 
Alokacja środków ze względu na miejsce zarejestrowania NGO 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 W ramach otwartych konkursów ofert zostało również złożonych 37 wniosków przez organizacje z innych województw, z których tylko 10 
zostało dofinansowanych na łączną kwotę 221 045 zł.  
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Liczba złożonych ofert – 1031 3 
 

 
 
 

Liczba dofinansowanych zadań – 4714 
 

 

                                                           
3 W ramach otwartych konkursów ofert zostało również złożonych 37 wniosków przez organizacje z innych województw. 
4 W ramach otwartych konkursów ofert zostało dofinansowanych 10 zadań publicznych realizowanych przez 8 organizacji pozarządowych  
z innych województw na łączną kwotę 221 045 zł. 
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Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie – powiaty 5 

 

 
 
 
 

 
 

Status prawny organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie  
 

 
 

 

                                                           
5
 W ramach otwartych konkursów ofert wsparcie otrzymały 353 organizacje pozarządowe, w tym 8 organizacji z innych województw.  
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OBSZAR: POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI 
ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, W TYM WSPIERANIA 
RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ; DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ RODZINY, 
MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA; 
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM 

 

Nazwa konkursu  
Liczba edycji 

konkursu 

Liczba 
złożonych 

ofert 

Liczba 
podpisanych 

umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

Otwarty konkurs ofert na realizację  
w 2013 r. zadań publicznych 

Województwa Małopolskiego z obszaru 
pomocy społecznej, w zakresie 

wspierania funkcjonowania społecznego 
oraz przeciwdziałania wykluczeniu  

osób starszych 

1 110 27 500 000 zł 

Celem konkursu było ograniczenie procesu marginalizacji ludzi starszych oraz zmniejszenie 
rozmiarów ich społecznego wykluczenia, stymulowanie wzrostu aktywności społecznej osób 
należących do tej grupy wiekowej oraz zdrowego stylu życia wśród osób starszych a także rozwój 
ustawicznego kształcenia osób starszych, w tym uniwersytetów trzeciego wieku.   

W ramach konkursu udzielono dotacji podmiotom realizującym zadania polegające na wspieraniu 
funkcjonowania społecznego osób starszych oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.  
Prowadzone były warsztaty na temat zdrowego stylu życia, przedsięwzięcia turystyczne, 
krajoznawcze, zajęcia rekreacyjne i rehabilitacja ruchowa oraz nauka obsługi komputera i korzystania 
z Internetu.  
W ramach konkursu dofinansowano następujące działania: 

• organizacja I przeglądu scenicznego klubów seniora Małopolski "Starsi Panowie Dwaj"; 

• organizacja I Małopolskiego Złazu Seniorów w Kopalni Soli w Wieliczce; 

• kursy w zakresie nowoczesnych  technologii (kursy komputerowe oraz obsługi Internetu); 

• kursy tworzenia sztucznych kompozycji kwiatowych, wykonywania staropolskich ozdób 
choinkowych oraz szydełkowania,  wicia wieńca dożynkowego; 

• warsztaty prozdrowotne (zdrowe odżywianie, zapobieganie chorobom i dolegliwościom, 
naturalne sposobów leczenia np. ziołolecznictwo); 

• kursy językowe; 

• warsztaty rękodzielnicze - rękodzieło, - malarstwo, - rzeźba, wiklina; 

• rehabilitacja seniorów chorujących na SM; 

• aktywizacja bezdomnych seniorek; 

• organizacja III Małopolskiego Forum UTW w Krakowie; 

• organizacja cyklu spotkań filmowych "W starym kinie"; 

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

• zajęcia propagujące zdrowy tryb życia; 

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

Realizator zadania  
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, 
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM. 
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Nazwa konkursu  
Liczba edycji 

konkursu 

Liczba 
złożonych 

ofert 

Liczba 
podpisanych 

umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych Województwa 

Małopolskiego  
w zakresie realizacji zadania zleconego 

polegającego na organizacji i 
prowadzeniu ośrodków adopcyjnych 

1 10 4 1 616 000 zł 

 
Prowadzenie ośrodków adopcyjnych powierzono trzem podmiotom niepublicznym, spośród których 
jednemu powierzono prowadzenie w dwóch lokalizacjach tzn. w Krakowie i Tarnowie, a dwóm 
wyłącznie w Krakowie. Placówki świadczyły usługi dla dzieci przysposabianych, kandydatów  
do przysposobienia oraz osób które przysposobiły dziecko, oraz realizowały zdania przewidziane  
w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Dziale V „Postępowanie adopcyjne”.  
 
Aktywność ośrodków adopcyjnych w województwie małopolskim jest bardzo zróżnicowana. Wynika 
to przede wszystkim ze specyfiki pracy każdej z placówki oraz różnych programów, które są 
realizowane przez ośrodki w procesach przysposobienia. 
 

• Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie i Tarnowie (Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski) realizuje najwięcej zadań w zakresie: 

o kwalifikacji dziecka do przysposobienia (pozytywna i negatywna)- 46,9%; 
o liczba dzieci w przysposobieniu międzynarodowym – 100%; 
o poradnictwo dla rodzin przysposabiających- 49,2% . 

 

• Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Pro Familia w Krakowie (Stowarzyszenie Rodzin 
Adopcyjnych i Zastępczych "Pro Familia") wykazał się największą aktywnością w realizacji 
zadań: 

o wydawanie opinii kwalifikacyjnych dla kandydatów do przysposobienia- 42,9%;  
o szkolenia dla kandydatów do przysposobienia - 42,6%; 
o liczba dzieci przysposobionych w kraju – 38,2%.  

 

• Ośrodek Dzieło Pomocy Dzieciom w Krakowie (Towarzystwo Jezusowe Prowincja Polski 
Południowej Ośrodek Adopcyjny „Dzieło Pomocy Dzieciom”) realizuje najwięcej zadań  
w zakresie: 

o prowadzenie grup wsparcia – 46,3 %; 
o posiedzenia w sprawie oceny sytuacji dziecka- 67,2 %; 
o wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w postępowaniu postadopcyjnym- 40,4%; 
o pomoc kobietom w ciąży- 60%. 

 
Realizator zadania:  
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM,  
Zespół ds. Polityki Zdrowotnej i Społecznej. 
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OBSZAR: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWANYCH  

 

Nazwa konkursu  
Liczba edycji 

konkursu 

Liczba 
złożonych 

ofert 

Liczba 
podpisanych 

umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

Otwarty konkurs ofert  
na realizację zadań publicznych 
Województwa Małopolskiego  

z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej osób niepełnosprawnych  

w 2013 r. 

1 104 62 1 177 267,12 zł 

 
Zrealizowane projekty dotyczyły głównie zadań z zakresu: szkolenia dla kadry i osób zajmujących się 
pracą z osobami niepełnosprawnymi; organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów i warsztatów dla 
członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio 
zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych; 
organizowania kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych; promowania 
aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego; 
organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność. 
 
Działania służyły integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych, a także ich opiekunów i rodzin oraz 
zwiększeniu udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i przygotowywały ich do 
działalności zawodowej. 
 
Realizator zadania: 
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM, 
Zespół ds. osób niepełnosprawnych. 
 
 

OBSZAR: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 

 

Nazwa konkursu  
Liczba edycji 

konkursu 

Liczba 
złożonych 

ofert 

Liczba 
podpisanych 

umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

Otwarty konkurs ofert  
na realizację zadań publicznych 
Województwa Małopolskiego  

w dziedzinie profilaktyki  
i przeciwdziałania uzależnieniom  

w 2013 r. 

1 46 12 150 000 zł 

 
Dofinansowanie na realizację zadań otrzymało 12 podmiotów, w tym 5 z nich objęło swoim zakresem 
zadania w ramach Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 (69 065 
zł), natomiast 7 z nich objęło swoim zakresem zadania w ramach Małopolskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2008-2013 (80 935 zł). 
 

Zrealizowane działania przyczyniły się do: spadku liczby dzieci, młodzieży, w tym młodzieży 
akademickiej, osób dorosłych używających nikotyny, alkoholu i innych środków psychoaktywnych, 
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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, wzrostu wiedzy na temat przeciwdziałania zjawisku 
przemocy domowej wynikającej z problematyki uzależnień, wzrostu jakości pracy podmiotów 
działających w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom. Podczas realizowanych zadań 
przeprowadzono m.in.: warsztaty klasowe, konkursy plastyczne, młodzieżowe grupy wsparcia, 
prelekcje dla rodziców, wychowawców i nauczycieli, szkolenia liderskie dla młodych osób, dyżury 
prawnika, psychologa, wydruk oraz dystrybucja ulotek informacyjnych, zajęcia profilaktyczne  
z psychologiem, dramę w oparciu o literaturę nawiązującą do problemu nadużywania alkoholu, 
warsztaty z arteterapii, warsztaty dla  przedstawicieli oświaty, ochrony zdrowia oraz jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej z zakresu psychologicznej i prawnej ochrony dziecka – ofiary 
przemocy.  
 

Realizator zadania: 
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM, 
Zespół ds. Polityki Zdrowotnej i Społecznej. 
 
 

OBSZAR: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 

 

Nazwa konkursu  
Liczba edycji 

konkursu 

Liczba 
złożonych 

ofert 

Liczba 
podpisanych 

umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych Województwa 

Małopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej w 2013 roku  

w ramach upowszechniania  
kultury fizycznej 

2 263 134 1 445 000 zł 

 
W ramach otwartego konkursu ofert zrealizowano 262 przedsięwzięcia sportowe, z udziałem  
ok. 66 tys. zawodników i zawodniczek. Zadania te realizowane były przez 102 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 z udziałem ok. 600 zawodników „Puchar Świata w Rock'n'Rollu 
Akrobatycznym”;  

• 20 imprez rangi międzynarodowej z udziałem ok. 8,2 tys. zawodników m.in. „XXXIII 
Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców”, Mistrzostwa Europy Kadetów 
i Juniorów w Kickboxingu w Krynicy - Zdrój; 

• 80 imprez rangi ogólnopolskiej, z udziałem ok. 17,7 tys. zawodników m.in. „VIII Ogólnopolskie 
Zawody Pływackie o Puchar Rycerza Kmity”, „Mistrzostwa Polski AZS w Koszykówce Kobiet 
i Mężczyzn”; 

• 143 imprez rangi wojewódzkiej z udziałem ok. 38 tys. zawodników m.in.: „V Mistrzostwa 
Małopolski w mini koszykówce dziewcząt i chłopców”, „51. Małopolski Wyścig Górski”; 



16 

 

• 20 imprez w środowisku osób niepełnosprawnych z udziałem ok. 1,5 tys. zawodników m.in.  
„IV Międzynarodowy Turniej "Sprawni – Razem" w Halowej Piłce Nożnej”, „Niepełnosprawni 
Wioślarze Małopolski na Paraolimpiadę”. 

 
 

Nazwa konkursu  
Liczba edycji 

konkursu 

Liczba 
złożonych 

ofert 

Liczba 
podpisanych 

umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych Województwa 

Małopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej w 2013 roku  

w ramach upowszechniania kultury 
fizycznej z zakresu realizacji projektu 

„Małopolska biega” oraz projektu 
„Wakacje z piłką nożną” 

1 6 4 284 645 zł 

 
W ramach konkursu zostało złożonych 6 ofert, z czego dofinansowano 4 oferty na łączną kwotę 
284 645 zł, w tym na realizację projektu: 

• „Małopolska biega” – 3 oferty, na łączną kwotę dofinansowania 84 645 zł; 

• „Wakacje z piłką nożną” – 1 ofertę, na łączną kwotę dofinansowania 200 000 zł. 
Projekt „Małopolska biega” skierowany do gimnazjalistów z terenu Małopolski, zakładał 
przeprowadzenie cyklu szkoleń na poziomie 5 subregionów oraz udział w zawodach sportowych, 
w tym w biegach przełajowych. W 2013 r. zadanie realizowane było w 3 subregionach, tj.: subregion 
tarnowski, subregion sądecki, Małopolska Zachodnia i objęło łącznie ok. 1, 18 tys. uczestników. 
 
Projekt „Wakacje z piłką nożną” zakładał natomiast organizację wakacyjnych turniejów sportowych  
w piłce nożnej o zasięgu wojewódzkim, dla dzieci i młodzieży spędzającej wakacje 
w miejscu zamieszkania, w formie rozgrywek sportowych w piłce nożnej, obejmując swym zasięgiem 
wszystkie subregiony, tj.: Krakowski Obszar Metropolitalny, subregion tarnowski, subregion sądecki, 
subregion podhalański i Małopolskę Zachodnią. 
 
Rozgrywki prowadzone były na etapie gminnym, powiatowym i subregionalnym, a zakończyły się 
turniejem wojewódzkim w Krakowie, w którym uczestniczyło 10 najlepszych drużyn, spośród których 
wyłoniony został Mistrz Turnieju. Łącznie w projekcie udział wzięło ok. 5 tys. uczestników – 420 
drużyn z ok. 150 gmin. 
 

Nazwa konkursu  
Liczba edycji 

konkursu 

Liczba 
złożonych 

ofert 

Liczba 
podpisanych 

umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych Województwa 

Małopolskiego  
w dziedzinie kultury fizycznej  

na lata 2013 - 2014 

1 8 6 1 735 000 zł 

 
W ramach otwartego konkursu ofert udzielono dotacji na realizację zadań w niżej wymienionych 
obszarach: 

• Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej – w ramach Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady Młodzieży udzielono dofinansowania na organizację 170 
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eliminacji ponadpowiatowych z udziałem ok. 7 056 uczniów oraz 120 finałów wojewódzkich 
z udziałem 12.08 tys. uczniów. W powyższych zawodach uczestniczyli przedstawiciele 1.413 
szkół z 22 powiatów województwa małopolskiego. W ramach Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej i Gimnazjady Młodzieży dofinansowano udział 250 reprezentantów województwa 
małopolskiego w 12 zawodach; 

• Szkolenie kadr wojewódzkich młodzików – dofinansowano przeprowadzenie 63 zgrupowań 
szkoleniowych i 46 konsultacji (30 szkoleniowych, 16 startowych) w 43 sportach z udziałem 
1.086 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 1.348 zawodników (243 młodzików, 737 juniorów 
młodszych, 320 juniorów i 48 młodzieżowców) w 42 sportach. Zawodnicy wzięli udział w 22 
zgrupowaniach i konsultacjach szkoleniowych, 62 eliminacjach oraz 88 finałach systemu sportu 
młodzieżowego. Ponadto, w 7 sportach priorytetowych dla województwa małopolskiego (lekka 
atletyka, pływanie, kajakarstwo, snowboard, narciarstwo klasyczne, narciarstwo alpejskie, 
biathlon) dodatkowym szkoleniem została objęta grupa 712 zawodników (204 młodzików, 266 
juniorów młodszych, 138 juniorów i 104 młodzieżowców). Zawodnicy ci wzięli udział w 53 
zgrupowaniach i konsultacjach szkoleniowych, 5 eliminacjach oraz 22 finałach zawodów 
mistrzowskich. 
 

Realizator zadania: 
Departament Turystyki, Sportu i Promocji UMWM, 
Zespół ds. Rozwoju Sportu i Marketingu Sportowego. 
 
 

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

 

Nazwa konkursu  
Liczba edycji 

konkursu 

Liczba 
złożonych 

ofert 

Liczba 
podpisanych 

umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

„Regionalny Program Stypendialny” 1 4 4 1 100 000 zł 

 
W ramach otwartego konkursu ofert pn. „Regionalny Program Stypendialny” realizowane były 
działania w obrębie dwóch zadań: 

• „Małopolskie stypendium” – udzielanie stypendiów uczniom szkół podstawowych, gimnazjów  
i szkół ponadgimnazjalnych, a także studentom za osiągnięcia naukowe, artystyczne  
i  sportowe, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów i studentów niepełnosprawnych. 

• „Studiuję w Małopolsce” – udzielanie stypendiów dla osób pochodzących z regionów 
partnerskich Województwa Małopolskiego oraz Polaków i przedstawicieli Polonii 
zamieszkałych za granicą, podejmujących studia na małopolskich uczelniach . 

 
Oferty wyłonione w drodze konkursu, realizowały zadania publiczne w oparciu o zasady określone 
w Regulaminie udzielania pomocy stypendialnej uczniom i studentom w ramach realizowanego przez 
Województwo Małopolskie Programu Promocji Zdolnej Młodzieży, przyjętego Uchwałą Sejmiku 
Województwa Małopolskiego. 
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W ramach dofinansowanych zadań przyznano 331 stypendiów dla uczniów i studentów, w tym:  
a) Sapere Auso - Małopolska Fundacja Stypendialna przyznała stypendia: naukowe, artystyczne, 

sportowe, w tym uczniom i studentom niepełnosprawnym. Stypendia przyznano  
61 studentom, 49 uczniom szkół ponadgimnazjalnych, 42 uczniom gimnazjów oraz 
trzymiesięczne stypendia naukowe dla 30 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 19 uczniów 
gimnazjów i 1 ucznia szkoły podstawowej. 

b) Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przyznało stypendia 31 studentom, w tym: 23 stypendia 
dla studentów z Ukrainy, po 2 stypendia dla studentów z Białorusi i Rosji oraz po  
1 stypendium dla studentów pochodzących z Cypru, Łotwy, Litwy i Mołdawii. 

c) Fundacja Sądecka (Stypendium im. Braci Potoczków) przyznała trzymiesięczne stypendia 
naukowe, sportowe, w tym uczniom i studentom niepełnosprawnym. Stypendia przyznano 
23 studentom, w tym 18 uczniom szkół ponadgimnazjalnych, 8 uczniom gimnazjów  
i 15 uczniom szkół podstawowych. 

d) Fundacja Sądecka (Stypendialne warsztaty ARTystyczne – stypendia i warsztaty dla 
utalentowanej artystycznie młodzieży) przyznała trzymiesięczne stypendia 14 uczniom szkół 
ponadgimnazjalnych i 20 uczniom gimnazjów. 

 
Realizator zadania: 
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, 
Zespół ds. Realizacji Projektów. 
 
 

OBSZAR: KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO,  
PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE 
POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ  
I KULTUROWEJ; DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH 
ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO 

 

Nazwa konkursu  
Liczba edycji 

konkursu 

Liczba 
złożonych 

ofert 

Liczba 
podpisanych 

umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

Otwarty Konkurs ofert w dziedzinie 
kultury „Mecenat Małopolski” 

1 337 151 2 741 000 zł 

 

Zrealizowane zadania w istotny sposób wzbogaciły ofertę kulturalną w regionie, wpłynęły na rozwój 
kultury i sztuki, umożliwiły prezentację zjawisk twórczych oraz wydarzeń artystycznych o charakterze 
nowatorskim i eksperymentalnym, łączących w sobie tradycję i innowację. Efekty realizacji zadania 
pn. „Mecenat Małopolski”:  

• stworzenie dla mieszkańców Małopolski oraz gości regionu zróżnicowanej oferty kulturalnej 
poprzez obcowanie z dziełami autentycznej sztuki w różnych dziedzinach kultury; 

• ukształtowanie społecznej świadomości znaczenia sztuki i kultury; 

• poprawa obecności inicjatyw kulturalnych w europejskiej wymianie kulturalnej; 

• ochrona wartości małopolskiego, regionalnego dziedzictwa kulturowego, wzmocnienie 
tożsamości regionalnej; 

• ukształtowanie wizerunku regionu poprzez projekty o charakterze innowacyjnym i nowatorskim; 

• wykorzystanie talentów i niezależnych inicjatyw artystycznych i twórczych w obszarze sztuki  
i kultury; 

• przybliżenie i upowszechnienie kultury i tradycji mniejszości narodowych i grup etnicznych 
zamieszkujących Małopolskę; 
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• utrwalenie tradycji walk o niepodległość i suwerenność. 
 
 
Realizator zadania: 
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM, 
Zespół ds. dziedzictwa i aktywności kulturalnej.  
 
 

OBSZAR: TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO    

 

Nazwa konkursu 
Liczba edycji 

konkursu 

Liczba 
złożonych 

ofert 

Liczba 
podpisanych 

umów 

Wysokość środków 
(na podstawie 

podpisanych umów) 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych Województwa 

Małopolskiego w dziedzinie turystyki  
pn.: „Małopolska Gościnna” 

2 88 40 1 207 000 zł 

 
Zrealizowano łącznie 40 projektów we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z zakresu: 
a) Turystyka kulturowa: 

• Szlak Architektury Drewnianej – markowy szlak dziedzictwa kulturowego Małopolski. W 2013 r. 
udostępniono w całej Małopolsce 75 obiektów, w tym 51 w ramach konkursu Małopolska 
Gościnna i 24 w ramach programu Konserwator. Wg szacunkowych danych, SAD  
w 2013 r. odwiedziło ok. 400 000 osób.  

• Małopolski Szlak Winny – nowy produkt turystyczny pomyślany jako szlak tematyczny 
dziedzictwa kulturowego regionu, dotyczący odradzającej się tradycji uprawy winorośli  
w Małopolsce. Do sieci partnerskiej weszło 15 winnic. W listopadzie 2013 r. w trzech winnicach 
odbyła się I edycja Małopolskich Dni Otwartych Winnic.  

• Szlak Małopolska dla dzieci. Pieniny, Beskid Wyspowy, Gorce – w 2013 r. powstał nowy szlak 
dedykowany dzieciom, skupiający atrakcje z terenu Gorców, Beskidu Wyspowego i Pienin. 
W ramach projektu zbudowano sieć partnerską (15) atrakcji z tego terenu, które w sezonie 
letnim zostały objęte akcją „Małopolski Łowca Atrakcji”. 

W ramach promocji turystyki kulturowej powstały aplikacje na urządzenia mobilne m.in.: „SmartSAD” 
– aplikacja na urządzenia mobilne, która promuje tarnowski odcinek Szlaku Architektury Drewnianej. 
Aplikacja zawiera opis 100 atrakcji turystycznych, w tym wszystkich 46 miejsc (kościoły, spichlerze, 
domy, dwory) na Szlaku Architektury Drewnianej na trasie „Tarnów i okolice”. Aplikacja została 
poszerzona o wybrane miejsca noclegowe i gastronomiczne w Tarnowie, posiada możliwość wyboru 
jednej z kilkunastu tras po regionie, w tym możliwość wytyczania trasy do miejsc przy użyciu 
geolokalizacji. Powstał również „Mobilny przewodnik po Szlaku Tradycyjnego Rzemiosła”  
– w aplikacji znajdują się opisy i dane kontaktowe 50 twórców, reprezentujących 16 dziedzin 
rzemiosła i twórczości ludowej, galerie wyrobów twórców. Aplikacja dzięki geolokalizacji ułatwia 
dotarcie do znajdujących się w okolicy rzemieślników.  

 
b) Turystyka aktywna i specjalistyczna: 
W ramach rozwoju turystyki aktywnej i specjalistycznej odnowiono oznakowanie na ponad 160 km 
szlaków pieszych, wytyczono 30 km nowych szlaków do uprawiania Nordic Walkingu oraz odnowiono 
122 drogi wspinaczkowe. Ponadto została prowadzona analiza sieci pieszych szlaków turystycznych  
w Małopolsce (szlaki piesze nizinne 1040 km oraz piesze szlaki górskie 3450 km.) optymalizacja ich 
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przebiegu ze względu na atrakcyjność i bezpieczeństwo ruchu turystycznego wraz z niezbędnymi 
pracami modernizacyjnymi (zostały przeprowadzone prace remontowe na 430 km szlaków 
turystycznych).  

 
c) Małopolska Agroturystyka:  
Produkt pn. „Małopolska Wieś dla Seniorów” jest nowym i prężnie rozwijającym się produktem 
turystyki wiejskiej. W 2013 r. został wydany specjalistyczny katalog, prezentujący możliwości 
spędzania czasu wolnego dla osób starszych. Oferta agroturystyki małopolskiej była także 
prezentowana podczas targów Agrotravel w Kielcach. W ramach zadań dofinansowanych 
 z Małopolski Gościnnej przeprowadzono kategoryzację 60 gospodarstw pn. „Wypoczynek u rolnika” 
oraz „Wypoczynek na wsi”.  
 
d) Turystyka uzdrowiskowa:  
Oferta uzdrowiskowa promowana była w roku 2013 głównie poprzez realizację i emisję  
6 odcinków audycji „Polska według Kreta” z miejscowości uzdrowiskowych: Krynica-Zdrój, Wapienne, 
Wysowa, Piwniczna Zdrój i Rabka Zdrój, Szczawnica, Muszyna, Kraków i Wieliczka.  
 
Realizator zadania: 
Departament Turystyki, Sportu i Promocji, 
Zespół ds. Rozwoju Marki Turystycznej Regionu. 
 

Nazwa konkursu 
Liczba 
edycji 

konkursu 

Liczba 
złożonych 

ofert 

Liczba 
podpisanych 

umów 

Wysokość 
środków 

(na podstawie 
podpisanych 

umów) 
Otwarty konkurs ofert na realizację 

zadań publicznych WM związanych z 
utrzymaniem trwałości i rozwojem 
Małopolskiego Systemu Informacji 

Turystycznej „MSIT” 

1 1 1 1 212 000 zł 

 

W ramach zadania MSIT zostały wykonane między innymi następujące działania:  

• zaktualizowano i uzupełniono treści turystyczne w systemie bazodanowym MSIT oraz portalu 
turystycznym www.visitmapolpolska.pl, 

• dokonano inwentaryzacji stanu oznakowania turystycznego regionu, 

• dokonano renowacji oznakowania turystycznego (naprawa, odtworzenie), 

• przeprowadzono kampanię promocyjną MSIT oraz działania PR dotyczące MSIT, 

• dokonano aktualizacji wydawnictw informacyjno-promocyjnych (10 tytułów wydawniczych 
w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej), 

• wykonano dodruk wydawnictw informacyjno-promocyjnych (10 tytułów wydawniczych 
w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej) – nakład 300 000 szt., 

• wykonano materiały promocyjne (torby ekologiczne, ołówki promocyjne, zestawy, na które 
składają się: pendrive z filmem promocyjnym MSIT oraz elegancki długopis), 

• zorganizowano szkolenia merytoryczne i z zakresu systemu cyfrowego MSIT dla 
informatorów turystycznych MSIT, 

• przeprowadzono certyfikację wszystkich jednostek IT zrzeszonych w MSIT. 
 
Realizator zadania: 
Departament Turystyki, Sportu i Promocji, 
Zespół ds. Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej. 
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OBSZAR: DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW  
I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI 

 

Nazwa konkursu 
Liczba 
edycji 

konkursu 

Liczba 
złożonych 

ofert 

Liczba 
podpisanych 

umów 

Wysokość 
środków 

(na podstawie 
podpisanych 

umów) 
Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych Województwa 

Małopolskiego  
z zakresu rozwoju współpracy 
terytorialnej „MAŁOPOLSKA 

WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA 2014 + 

1 8 4 72 650 zł 

 
W wyniku realizacji zadań nastąpił wzrost wiedzy dotyczącej tworzenia i realizacji projektów 
transgranicznych oraz wiedzy dotyczącej możliwości finansowania projektów transgranicznych. 
Zostały nawiązane kontakty instytucjonalne pomiędzy jednostkami OSP w Polsce i na Słowacji czego 
wynikiem jest Strategia Współpracy jednostek OSP PL – SK. 
 
W ramach realizacji zadania powstała Strategia Rozwoju Doliny Popradu, na bazie której będą 
prowadzone dalsze działania. Obecnej swój akces do Federacji „Popradzka Spina” złożyło  
7 Stowarzyszeń (potrzeba min. 3 aby można było zgłosić dokumentacje celem rejestracji do KRS): 
Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, Towarzystwo Przyjaciół Żegiestowa, Towarzystwo 
Rozwoju Piwnicznej, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Słonecznej Doliny - Kosarzyska, 
Stowarzyszenie Młodów – Głębokie, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci 
Niepełnosprawnych „Nasz Dom” i Towarzystwo  Wierchomlańskie. W „kolejce” do Federacji są  
i następne organizacje: np. “Gniazdo” ze Starego Sącza jak i NGO-sy, które są aktualnie w trakcie 
rejestracji i krystalizacji swoich zamierzeń. Dalej organizowane są spotkania i rozmowy  
z przedstawicielami samorządów lokalnych jak i z przedsiębiorcami celem współpracy przy organizacji 
eventów o różnorodnym charakterze (kulturalnym, sportowym itp). Nawiązana została bliska 
znajomość ze słowackim Stowarzyszeniem „Amos”, które jest swego rodzaju „przyczółkiem”, celem 
nawiązania dalszych kontaktów i współpracy z partnerem zagranicznym. Powstała strona 
internetowa: www.dolinapopradu.org, która będzie informować o wszelkich działaniach na tym 
terenie. 
 
Realizator zadania: 
Departament Polityki Regionalnej, 
Zespół Funduszy Zewnętrznych.  
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OBSZAR: PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU   

 

Nazwa konkursu 
Liczba 
edycji 

konkursu 

Liczba 
złożonych 

ofert 

Liczba 
podpisanych 

umów 

Wysokość 
środków 

(na podstawie 
podpisanych 

umów) 
Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych Województwa 

Małopolskiego z zakresu promocji i 
organizacji wolontariatu  

na lata 203-2014 

1 33 11 97 000 zł 

 
W ramach konkursu dofinansowano 11 ofert na łączną kwotę 179 200 zł, w tym w 2013 r. – 97 000 zł, 
2014 r. – 82 200 zł. 
Celem otwartego konkursu ofert była promocja wolontariatu oraz wsparcie różnorodnych form jego 
upowszechniania. W ramach zadań zrealizowano : 

• wolontariat młodzieżowy i studencki – w ramach projektów zorganizowano targi 
wolontariatu, wystawy fotografii, przeprowadzono profesjonalne szkolenia oraz konkursy  
z zakresu wolontariatu, upowszechniano postawę prospołeczną wśród młodzieży; 
wolontariusze podnieśli swoje kompetencje, ponadto zdobyli wiedzę i umiejętności 
praktyczne z zakresu pierwszej pomocy. 

• wolontariat edukacyjny – wśród uczniów szkół podstawowych promowano wolontariat oraz 
rozwijano postawy prospołeczne, uczniowie mieli też kontakt z osobami niepełnosprawnymi; 
w ramach zadania zostali również 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; 
koordynatorzy wolontariatu nauczyli się podstaw języka migowego oraz zdobyli wiedzę  
z zakresu zasad pracy i komunikacji z osobami głuchoniemymi. 

• wolontariat hospicyjny – celem projektu był wzrost zainteresowania wolontariatem 
hospicyjnym wśród dzieci, młodzieży i osób starszych poprzez akcje promocyjne, szkolenia, 
konkursy m.in. zorganizowano jesienny żonkilowy marsz nadziei, oraz nakręcono film  
o różnych formach wolontariatu pt. „Wolontariat – sens życia”; 

• wolontariat dla seniorów – celem zadania była popularyzacja idei wolontariatu w grupie 
wiekowej 50+, aktywizacja osób starszych w wolontariat oraz aspekty organizacyjno-prawne 
wolontariatu Seniorów.  

Zorganizowano ponad 606 godz. szkoleń, kursów, warsztatów, przeszkolono ok. 2166 wolontariuszy, 
wydrukowano ok. 23700 materiałów promocyjnych w tym m.in.: 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. 
 

Realizator działań: 
Kancelaria Zarządu UMWM, 
Zespół Współpracy Regionalnej. 
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OBSZAR: PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE  
POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ  
I KULTUROWEJ 

 

Nazwa konkursu 
Liczba 
edycji 

konkursu 

Liczba 
złożonych 

ofert 

Liczba 
podpisanych 

umów 

Wysokość 
środków 

(na podstawie 
podpisanych 

umów) 

„Organizacja Wypoczynku Letniego  
Dla Dzieci Polskich Ze Wschodu” 

1 4 4 150 000 zł 

 
Realizacja zadania polegała na organizacji pobytu letniego dla dzieci ze Wschodu  
w Małopolsce. W ramach konkursu Małopolskę odwiedziło 493 dzieci z Ukrainy, Białorusi, Rosji, 
Litwy, Rumunii, państw Azji Środkowej. Program pobytu obejmował poznawanie dziedzictwa 
historycznego oraz kulturowego Małopolski, poprzez zwiedzanie Krakowa, Tarnowa, Wieliczki, 
Zakopanego i Ojcowa. Ponadto dzieci w ramach swojego pobytu uczestniczyły w grach i zabawach 
sportowych, odwiedziły aqua-park i park linowy. Dzieci brały także udział w konkursach muzyczno-
plastycznych oraz warsztatach twórczych. Ważnym elementem były spotkania z rówieśnikami, które 
nie tylko pozwoliły na doskonalenie języka polskiego, ale również na zawarcie nowych przyjaźni.  
 
Realizator działań: 
Kancelaria Zarządu UMWM, 
Zespół Współpracy Międzynarodowej. 
 
 

OBSZAR: RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI   

 

Nazwa konkursu 
Liczba 
edycji 

konkursu 

Liczba 
złożonych 

ofert 

Liczba 
podpisanych 

umów 

Wysokość 
środków 

(na podstawie 
podpisanych 

umów) 

Otwarty konkurs ofert na zadania  
z zakresu ratownictwa górskiego 

 i wodnego 
1 9 7 275 000 zł 

 

 
W ramach konkursu zadania realizowana były m.in. poprzez: 

• Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego – zakupiono 57 sztuk specjalistycznego sprzętu 
ratowniczego w tym m.in.: quad, przyczepa z koszem ratowniczym, urządzenia GPS, uprzęże 
asekuracyjne, pasy ratownicze, zasobniki z liną; 

• Zakup wyposażenia technicznego dla ratowników – zakupiono 178 sztuk wyposażenia 
technicznego dla ratowników w tym m.in.: kaski śmigłowcowe, kombinezony, stacje 
retransmisyjne, radiotelefony przenośne, plecakoapteczki z wyposażeniem medycznym, 
sprzęt skitourowy, zestawy ubrań; 

• Przeprowadzenie szkoleń dla ratowników oraz psów ratowniczych – przeprowadzono 25 
szkoleń specjalistycznych w ramach których przeszkolono 259 ratowników GOPR/WOPR, 

• Przeprowadzenie działań ratowniczych: interwencji, akcji i wypraw ratunkowych; 
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• Przeprowadzenie zajęć teoretyczno-praktycznych z zasad udzielania pierwszej pomocy; 

• Przeprowadzenie akcji informacyjno-pokazowych dotyczących zasad bezpiecznego spędzania 
wolnego czasu. 

 
Organizacje dotowane przez Województwo Małopolskie w ramach niniejszego konkursu 
przeprowadziły 2044 interwencji, 163 akcji ratunkowych oraz 103 wypraw poszukiwawczo/ 
ratunkowych a także udzielono pomocy ponad 2 110 poszkodowanym. 
 
Realizator działań: 
Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji UMWM, 
Zespół Rolnictwa 
 
 
 

2. ZLECANIE ZADAŃ WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W INNYCH TRYBACH 

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, a samorząd może przekazać nie więcej niż 20% budżetu 
przeznaczonego na dotacje dla organizacji pozarządowych. 
 
W 2013 r. w trybie pozakonkursowym zostało złożonych 39 wniosków, w tym z dziedziny zdrowia 
 i polityki społecznej (12), kultury i dziedzictwa narodowego (23), ochrony środowiska (1) i edukacji 
(3). Dofinansowanie w trybie pozakonkursowym otrzymały 4 zadania na łączną kwotę 22 845,60 zł. 

 

Obszar Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Kwota 

dofinansowania 

Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr kultury  

i dziedzictwa 
narodowego 

Fundacja Dominikański 
Ośrodek Liturgiczny 

Warsztaty Muzyki Niezwykłej 5 000,00 zł 

Fundacja Wschód Sztuki KRAKERS Gallery Weekend 5 000,00 zł 

Lokalna Grupa Działania 
Dunajec-Biała 

Wykonanie prac porządkowych na terenie 
cmentarza wojennego z I wojny 
światowej nr 185 w Lichwinie („Głowa 
Cukru”) 7 845,60 zł 

Fundacja na Rzecz 
Rozwoju i Promocji 
Sztuki New Era Art. 

Sztukobranie Targi Młodej Sztuki 

5 000,00 zł 

SUMA: 22 845,60 zł 

 

2.2. INICJATYWA LOKALNA  

 
Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy 
lokalnej określa Uchwała Nr XXVII/440/12 SWM z dnia 24 września 2012 r. 
 
W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za 
pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć 
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wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której 
mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, 
 
W 2013 r. w ramach inicjatywy lokalnej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
wpłynął jeden wniosek z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, który nie uzyskał 
dofinansowania.  
 
 

3. ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW INNYCH USTAW  
 
W trybie 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 z następujących programów: 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. 

W trybie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 
Europejskiego Funduszu Rybackiego przekazano środki z Programu Operacyjnego Ryby.  

Na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych zlecano zadania wynikające z przepisów 
szczególnych. W ramach programu „Nasz region, nasza szansa” oraz programu „Małopolska –  
tu technologia staje się biznesem” zakupiono usługi promocyjne Województwa Małopolskiego. 

Z kolei na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – w trybie otwartego 
konkursu ofert pn. „Ochrona zabytków Małopolski” – udzielono dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane zabytków, położonych na obszarze Województwa 
Małopolskiego.  

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. 

 
[Szczegółowe zestawienie znajduje się w załączniku nr 1]
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II. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA 

 

1. WYMIANA INFORMACJI 
  

• Udostępnianie informacji na portalach 

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

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. W 2013 r. zanotowano 11 477 

odsłon oraz 8 091 odwiedzających witrynę www.malopolskie.pl/ngo.  

 

• Bank danych o organizacjach pozarządowych 

Urząd Marszałkowski prowadzi bazę organizacji pozarządowych z terenu Województwa 

Małopolskiego. Zarejestrowane organizacje pozarządowe otrzymują „Newsletter NGO” 

informujący o bieżących działaniach Samorządu Województwa Małopolskiego adresowanych  

do III sektora.  

 

• Pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych 

 

• 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 2013 r. odbyły się 65 spotkania/warsztaty/szkolenia w Województwie Małopolskim, w których 
uczestniczyło ponad 500 organizacji. Spotkania poświęcone były finansowaniu organizacji 
pozarządowych, funduszom europejskim, otwartym konkursom ofert, partnerstwom publiczno-
społecznym, rozwojowi lokalnemu, produktom lokalnym czy pomocy i integracji społecznej  
z terenu województwa małopolskiego.  
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• Zbiórki publiczne  
W 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wydał 12 zezwoleń dla organizacji 
pozarządowych na przeprowadzenie zbiórek publicznych na terenie Województwa 
Małopolskiego.  
 

• Wizytacje  
Ważnym elementem w zakresie wymiany informacji na temat bieżącej współpracy są wizytacje 
projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe. W 2013 r. urząd przeprowadził ponad 
10 wizytacji zadań publicznych. 

 
 

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE 
 

W 2013 r. przeprowadzono konsultacje ok. 47 projektów uchwał Sejmiku Województwa 

Małopolskiego. Konsultowano m.in.: Program współpracy Województwa Małopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2014 oraz dwie zmiany Programu współpracy na rok 2013, aktualizację Programu ochrony 

Powietrza dla Województwa Małopolskiego, aktualizację Programu ochrony środowiska przed 

hałasem dla Województwa Małopolskiego, jak również Plan Gospodarki Odpadami Województwa 

Małopolskiego. Konsultacjom zostały także poddane projekty dotyczące m.in. wyznaczenia lub 

likwidacji aglomeracji, czy ustanowienia obszarów chronionych krajobrazu. W konsultacjach wzięło 

udział ok. 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zgłosili ponad 150 uwag.  

 
• PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2014 

 

W dniach od 22 do 31 października 2013 r. przeprowadzono konsultacje projektu Programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2014 z Małopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami 
pozarządowymi.  

W konsultacjach łącznie zgłoszono 14 uwag (4 - Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego, 
10 - pozostałe organizacje), z których:  

• 5 zostało uwzględnionych – 2 dotyczyły uzupełnienia programu o wysokość planowanych 
środków przeznaczonych na realizacje programu, 2 zamieszczenia harmonogramu konkursów 
na stronie internetowej Województwa w określonym terminie oraz 1 doprecyzowania 
kompetencji komisji konkursowych. 

• 9 nie uwzględniono – 5 z nich dotyczyło rozszerzenia zakresu merytorycznego zaplanowanych 
konkursów ofert, jednakże ze względu na rozplanowanie środków na poszczególne działania 
nie było to możliwe. Pozostałe 4 uwagi odnosiły się do założeń głównych programu  
tj. rozbudowanie celów, zakresu współpracy o bardzo szczegółowe zapisy, jednakże ze względu 
na strategiczny a nie operacyjny charakter Programu, uwagi nie mogły zostać uwzględnione. 

 
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 został przyjęty Uchwałą  
nr XLIV/704/13 SWM z dnia 2 grudnia 2013 r. 
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3. PROMOCJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
 

3.1. MAŁOPOLSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
 

2 grudnia 2013 r.  w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha odbyło się XVI Małopolskie Forum 
Organizacji Pozarządowych. W wydarzeniu wzięło udział ponad 300 przedstawicieli organizacji 
pozarządowych. Tematem przewodnim Forum były źródła finansowania organizacji pozarządowych 
ze środków publicznych oraz Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. 
Minister Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentował Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w przyszłej 
perspektywie finansowej na lata 2014-2020, który jest kontynuacją programowego i finansowego 
wsparcia dla organizacji pozarządowych. Kwestie dotyczące finansowania organizacji pozarządowych 
w ramach MRPO w przyszłej perspektywie 2014–2020 wyjaśnił Dyrektor Departamentu Polityki 
Regionalnej UMWM – Pan Jakub Szymański. Konferencję zakończyła prezentacja Programu 
współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 
przedstawionego przez Koordynatora współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
 
Po konferencji odbyła się uroczysta Gala wręczenia Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego 
dla Najlepszych Organizacji Prowadzących Działalność Pożytku Publicznego „Kryształy Soli” oraz 
Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych 
„Amicus Hominum”. 
 
 

3.2. NAGRODA DLA NAJLEPSZYCH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO KRYSZTAŁY SOLI 
 
W 2013 r. odbyła się kolejna – IX edycja – Konkursu „Kryształy Soli”, którego głównym celem jest 

wzmacnianie wizerunku organizacji pozarządowych, promocja działań najlepszych organizacji,  

i popularyzacja dobrych praktyk. Do tegorocznej edycji zostały zgłoszone 44 organizacje 

pozarządowe, z których 33 nadesłały dokumenty aplikacyjne. Do grona półfinalistów, spośród których 

Kapituła Nagrody wybrała Laureatów, zakwalifikowały się 23 organizacje. Kapituła Nagrody wyłoniła  

3 laureatów 4 wyróżnionych oraz Laureata Nagrody Grand Prix.   

 

W tym po raz pierwszy zorganizowany został plebiscyt o tytuł „Laureata Nagrody Internautów – 

Konkursu Kryształy Soli”. Zdaniem internautów najpopularniejszą organizacją, cieszącą się 

największym zaufaniem wśród mieszkańców województwa została Fundacja im. Brata Alberta  

z Radwanowic, która zdobyła 10 319 głosów i zajęła 1 miejsce. Uczestnikiem Plebiscytu byli wszyscy 

półfinaliści Konkursu. Plebiscyt odbywał się w okresie 17 - 30 października 2013 r. 

 

KRYSZTAŁY SOLI – EDYCJA IX , 2013 
 

LAUREAT GRAND PRIX FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA, RADWANOWICE 
 

KATEGORIA POLITYKA SPOŁECZNA ZDROWIE ORAZ 

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Laureat: Fundacja im. Brata Alberta, Radwanowice 
Wyróżnienie: Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawnych "Dać Szansę" w Wadowicach 

KATEGORIA OCHRONA DZIEDZICTWA  
KULTUROWEGO 

 

Laureat: Fundacja Galicia Jewish Heritage Institute 
(Żydowskie Muzeum Galicji), Kraków 
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KATEGORIA EDUKACJA I NAUKA 
 

Wyróżnienie: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Chrzanowie 

KATEGORIA SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, EKOLOGIA 

ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA 

PRZYRODNICZEGO 

Wyróżnienie: Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice  
 

KATEGORIA AKTYWIZACJA GOSPODARCZA  
I OBYWATELSKA 

 

Laureat: Jurajska Izba Gospodarcza, Zabierzów 
Wyróżnienie: Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich 
Rodzinom "NADZIEJA", Wieprz 

 

 

3.3. 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. W 2013 roku przeprowadzono 

kolejną VIII edycję nagrody. Do tegorocznej edycji zgłoszono 18 kandydatur,  

z których Kapituła Nagrody uhonorowała 9 osób.  

 

AMICUS HOMINUM – EDYCJA VIII , 2013 
 

KATEGORIA POLITYKA SPOŁECZNA  
                        I PRORODZINNA 

Laureat: Barbara Adamik – Stolarczyk 
Wyróżnienie: Krystyna Sosin 

KATEGORIA PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 
   

Laureat: Anna Oleksy   
Wyróżnienie: Mieczysław Jan Ciało-Ciałowicz  

KATEGORIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM 
  

Laureat: Grzegorz Sotoła 
Wyróżnienie: Teresa Chłosta  

KATEGORIA SPORT I EDUKACJA 
  

Laureat: Ks. dr Leszek Harasz  
Wyróżnienie: Piotr Dusza  

KATEGORIA DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA Laureat: Justyna Kowalczyk  
 

  

 

3.4. KAMPANIA 1 % – POŚWIĘCONA POPULARYZACJI MECHANIZMU ODPISU 1% PODATKU NA RZECZ 

ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

W 2013 r. odbyła się VI edycja kampanii popularyzującej ideę odpisu 1% podatku na rzecz 

małopolskich organizacji pożytku publicznego, pod hasłem "Zostaw 1% w Małopolsce”. W ramach 

Kampanii został wyprodukowany 30-sekundowy spot reklamowy, zachęcający mieszkańców regionu 

do przekazywania 1% podatku na rzecz małopolskich organizacji pożytku publicznego. Spot 

emitowany był w paśmie reklamowym TVP/o.Kraków w terminie: 15-28 kwietnia 2013 r.  

Ponadto prowadzona była zakładka na stronie www.malopolskie.pl, poświęcona popularyzacji 

mechanizmu odpisu 1%. Na stronie zamieszczane były informacje o zasadach dokonania odpisu  

w rocznym zeznaniu podatkowym oraz bieżące aktualności w zakresie wydarzeń i inicjatyw, których 

celem było zachęcanie mieszkańców regionu do przekazania 1% podatku na rzecz małopolskich 

organizacji pożytku publicznego. Ponadto wszyscy pracownicy UMWM w czasie trwania okresu 

rozliczeniowego mieli dołączony do stopek mailowych baner zachęcający do wspierania OPP  

w Małopolsce. Dodatkowo, na korespondencji wysyłanej z UMWM przybijana była pieczęć 

promująca ideę odpisu 1%.  
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3.5. MAŁOPOLSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W dniu 2 grudnia 2013 r., w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym przy Szpitalu Jana Pawła II  
w Krakowie – w przeddzień Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych – odbyło się 
spotkanie ponad 75 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych z terenu Województwa Małopolskiego. Konferencja została zorganizowana  
z inicjatywy Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy współudziale 
Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.  
Tematem przewodnim wydarzenia były tematyka związana ze źródłami finansowania działań 
instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych w nowym okresie 
programowania. Prelegenci przedstawili założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014 – 2020 oraz Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim 
na lata 2014-2020, a także przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego Program współpracy 
Województwa Małopolskiego z organizacjami na rok 2014. Uczestnicy Forum mieli również 
możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami wykorzystania Funduszy Unijnych oraz praktycznymi 
informacjami dotyczącymi rozliczania dotacji udzielanych w ramach otwartych konkursów ofert. 
Forum jest platformą wymiany doświadczeń i prezentowania dobrych praktyk w działaniach na rzecz 
środowiska osób niepełnosprawnych. 
 
 

3.6.  SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 
 
Od kilku lat urząd podejmuje działania promujące społeczną odpowiedzialność biznesu  
w Małopolsce. Serwis „Odpowiedzialna Małopolska” www.malopolska.pl/Przedsiebiorca/ 
OdpowiedzialnaMalopolska jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie tematyką CSR  
w Małopolsce. W serwisie można znaleźć informacje na temat publikacji poruszających tematy CSR, 
aktualnych badań w tym zakresie oraz adresy stron internetowych, które związane  
są z tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju. Głównym celem 
serwisu jest promocja idei CSR wśród małopolskich firm oraz zachęcenie ich do wdrażania działań 
społecznie odpowiedzialnych, współpracy z organizacjami pozarządowymi i dzielenie się nimi oraz 
udział w ogólnopolskich rankingach, a pośrednio do kreowania wizerunku Małopolski jako regionu 
odpowiedzialnego społecznie.  
  
 

 

4. WSPÓLNA REALIZACJA PROJEKTÓW  
 

4.1. XIV TYDZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „KOCHAM KRAKÓW Z WZAJEMNOŚCIĄ” 

MAŁOPOLSKIE DNI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W maju 2013 r. odbyła kolejna, XIV edycja „Tygodnia Osób Niepełnosprawnych – Kocham Kraków  

z Wzajemnością”. Wydarzenie jest organizowane przez Województwo Małopolskie we współpracy  

z Miastem Kraków i organizacjami pozarządowymi. Celem jest integracja osób niepełnosprawnych, 

promocja aktywności tych osób oraz upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób 

niepełnosprawnych, a także udział osób niepełnosprawnych z terenu Małopolski w życiu kulturalnym 

Krakowa. W ramach projektu przygotowano ofertę kulturalną obejmującą 20 placówek kultury, które 

zapewniły łącznie 3 357 miejsc dla osób niepełnosprawnych, w tym 8 jednostek Województwa 

Małopolskiego m.in.: Muzeum Etnograficzne, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Muzeum Historii 

Fotografii, Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Muzeum 
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Archeologiczne, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej, Centrum 

Kultury „Dworek Białoprądnicki”. Przedsięwzięcia miały charakter otwarty, aby jak największa liczba 

zarówno niepełnosprawnych, jak i mieszkańców Krakowa i Województwa Małopolskiego mogła 

uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach. W głównym wydarzeniu wzięło udział ok. 1000 osób 

niepełnosprawnych, mieszkańców miasta Krakowa i turystów. Ponadto, po raz pierwszy w ramach 

rozszerzonej formuły Tygodnia Osób Niepełnosprawnych w dniach 3 – 5 czerwca 2013 r. odbyły się 

Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych w Nowym Sączu. W ciągu trzech dni osoby 

niepełnosprawne mogły wykazać swoją aktywność sportową i kulturalną oraz zintegrować się  

z lokalną społecznością podczas pikniku w Miasteczku Galicyjskim. Realizator szacuje, że  

w wydarzeniach uczestniczyło blisko tysiąc osób sprawnych i niepełnosprawnych mieszkańców 

Małopolski. 

 

4.2. MAŁOPOLSKIE WEKTORY WSPÓŁPRACY 

W 2013 r. 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 zajęło starostwo Powiatowe  

w Nowym Sączu, drugie – gmina Skrzyszów, trzecie – Miasto Nowy Targ.   

Gala laureatów Małopolskich Wektorów Współpracy odbyła się 27 czerwca 2013 r. podczas Forum 

Wójtów Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. Zwycięzcy odebrali nagrody z rąk Marka Sowy, 

Marszałka Województwa, Janusza Olesińskiego, Dyrektora FRDL MISTiA oraz Ewy Groń, 

przedstawicielki TAURON S.A.  

 

4.3. PROJEKT „50+ DOJRZALI, POTRZEBNI, KOMPETENTNI” 

Projekt pt. „50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni” jest realizowany od października 2013 r. do 

czerwca 2015 r.  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji 

Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, 

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Liderem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie a partnerami Stowarzyszenie Wiosna, 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, Chrzanowie, Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego oraz 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Głównym celem jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej 

oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 50+ oraz 

zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. 

Do końca 2013 r. podjęto następujące działania: 

• Objęto wsparciem 100 osób w wieku 50+, pozostających bez pracy zagrożonych 
wykluczeniem społecznym - tyle osób zostało zrekrutowanych do 4 grudnia 2013 r.; 

• 15 wolontariuszy zostało przygotowanych do pracy z osobami po 50. roku życia zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym – osoby te zakończyły udział w szkoleniu dla 
wolontariuszy/tutorów; 

• Przeprowadzono 1 kampanię w mediach (radio, prasa, lokalna telewizja) - została ona 
zrealizowana w IV kw. 2013 r; 
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• W grudniu odbyło się spotkanie inaugurujące spotkania grupowe jak również zrealizowano  
3 spotkania inspirujące (łącznie 12 godzin); 

• Przeprowadzono 2 analizy eksperckie: dotycząca przeglądu działań w zakresie wolontariatu  
i oceny wstępnej wersji modelu zastosowanego w projekcie oraz w zakresie modelu 
tutoringu; 

• Zorganizowano 2 panele eksperckie; 

• Utworzono stronę internetową projektu: 50plus.dzialaj.pl. 

 

4.4. PROJEKT „HOLOWNIK” – NOWA USŁUGA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 

Projekt realizowany był w okresie od lipca 2011 r. do grudnia 2013 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy 
w Krakowie. Celem projektu było wyposażenie pracowników instytucji rynku pracy oraz instytucji 
integracji i pomocy społecznej w nowe skuteczne narzędzie aktywizacji zawodowej osób 
pozostających poza rynkiem pracy – metodę pracy trenera zatrudnienia wspieranego (TZW). 
W ramach projektu została upowszechniona i włączona do praktyki innowacyjna metoda pracy  
z „trudnym klientem”. Pracownicy organizacji pozarządowych oraz innych organizacji pożytku 
publicznego w ramach projektu brali udział w szkoleniach oraz za pomocą metody Trenera 
Zatrudnienia Wspieranego (wypracowanej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie) udzielali 
wsparcia swoim klientom, będącym w szczególnej, marginalizowanej sytuacji na rynku pracy. 
Pracownicy tychże organizacji otrzymali kompleksowe wsparcie superwizyjne, coachingowe 
indywidualne jak i grupowe. 
 
Na koniec grudnia 2013 r. trenerzy objęli wsparciem 906 klientów – osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym (z 800 zaplanowanych), z czego 892 osoby (na 550 zaplanowanych) zostało 
wprowadzonych na rynek pracy. Uzyskano następujące rezultaty: powstały 3 spółdzielnie socjalne 
(Brzezie, Nowy Targ oraz Kraków), założono 19 własnych firm, 256 osób znalazło zatrudnienie, 114 
odbyło staż, a 10 pracuje w charakterze wolontariuszy.  Ponadto 164 osoby ukończyły szkolenia 
zawodowe, 98 zostało objętych job coachingiem. W rezultacie długofalowych efektów 231 klientów 
podjęło dalszą naukę, uzyskało renty lub dopłaty do gruntów rolnych. 

 

4.5. „KONSERWATOR – PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ 

ZATRUDNIENIA” 

Projekt realizowany jest od grudnia 2010 r. do marca 2014 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy 
w Krakowie. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy. Dzięki projektowi osoby bezrobotne podniosły swoje umiejętności i doświadczenie 
w samorządowych instytucjach kultury, gminach, obiektach sakralnych, a także w organizacjach 
pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką ochrony kultury i dziedzictwa narodowego. 
W ramach przeprowadzonego konkursu nawiązano współpracę z 4 organizacjami pozarządowymi,  
z którymi zawarto 11 umów. W ramach tych umów zaktywizowano 48 osób bezrobotnych w formie 
czasowego zatrudnienia subsydiowanego bądź staży zawodowych. Refundacja kosztów zatrudnienia 
osób bezrobotnych przez organizatorów form wsparcia wyniosła 457 000 zł. 

 

4.6. „PARTNERSTWO NA TRANSGRANICZNYM RYNKU PRACY” 

W dniu 13 marca 2013 r. utworzono Partnerstwo Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji 
„POPRAD – DUNAJEC”. Umowę partnerską na rzecz wspólnego działania dla przygranicznego rynku 
pracy podpisało 65 instytucji w tym 9 NGO z podregionu nowosądeckiego oraz 5 NGO z Kraju 
Presovskiego. Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Małopolskie działające poprzez 
realizatora - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. 

Celem partnerstwa jest działalność dla transgranicznego rynku pracy w obszarze edukacji na rzecz 
rynku pracy, mobilności zawodowej oraz integracji społeczno – zawodowej, inicjowania wspólnych 



33 

 

projektów i działań na rzecz podnoszenia poziomu zatrudnienia mieszkańców przygranicznych 
obszarów, wsparcia dla osób marginalizowanych na rynku pracy. Partnerstwo przewiduje także 
współpracę polskich i słowackich uczelni wyższych oraz szkół średnich w zakresie wymiany studentów 
i pracowników naukowych, organizacji wspólnych konferencji, seminariów, warsztatów i praktyk. 
Wspólnym działaniem w ramach projektu jest wdrożenie w 4 słowackich przygranicznych urzędach 
pracy tj. w Bardejowie, Keżmarku, Popradzie i Starej Lubovni, badania jakościowego pn. „Barometr 
zawodów” co zapewni ujednolicenie narzędzia badawczego prognozującego zapotrzebowanie na 
pracowników i zawody. Uruchomiono też polsko-słowacki portal (www.praca-plsk.eu) zawierający 
informacje związane z transgranicznym rynkiem pracy, przydatne dla Partnerów, mieszkańców, 
instytucji oraz pracodawców.  

Do dotychczasowych efektów współpracy w ramach Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy 
Polski i Słowacji POPRAD-DUNAJEC należy zaliczyć: 

• ujednolicenie po stronie polskiej i słowackiej narzędzia badawczego prognozującego 
zapotrzebowanie na pracowników i zawody pt. „Barometr Zawodów”. W wyniku badania 
sklasyfikowano za 2012 r. i osobno za 2013 r. zawody w trzech grupach: zawody deficytowe, 
nadwyżkowe oraz zrównoważone. Dało to możliwość analizy polsko-słowackiego rynku pracy 
pod kątem zapotrzebowania na pracowników i planowania szkoleń zawodowych dla osób 
poszukujących pracy; 

• zapewnienie łatwego dostępu do informacji dotyczących polsko-słowackiego rynku pracy oraz 
łatwiejsze nawiązywanie kontaktów poprzez uruchomienie polsko – słowackiego portalu 
Partnerstwa (www.praca-plsk.eu) zawierającego informacje przydatne dla mieszkańców, 
instytucji, pracodawców. Portal umożliwia organizację internetowych giełd pracy, daje dostęp 
do informacji o rynku pracy, edukacji i szkoleń, realizowanych projektów oraz wydarzeń  
w rejonie przygranicznym Polski i Słowacji; 

• realizacja 2 projektów na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych: 
„Międzynarodowy turniej bocci” – impreza realizowana przez Stowarzyszenie „Gniazdo” ze 
Starego Sącza i Stowarzyszenie „Novy Domov” ze Stropkova oraz międzynarodowy obóz 
młodzieżowy zorganizowany przez Stowarzyszenie „Synergia” z Moszczenicy wraz z „Fenix”  
z Bratysławy. 

 

4.7. EKONOMIA SPOŁECZNA 

Rozwój ekonomii społecznej był realizowany dzięki projektowi systemowemu „Akademia Rozwoju 
Ekonomii Społecznej” (ARES) realizowanemu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
w Krakowie. W ramach  projektu  ARES prowadzano następujące działania:  

• Przyjęto Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej  w Województwie Małopolskim na 
lata 2014-2020 (Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego z dn. 19.11.2013); 

• Odbyły się spotkania Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej, podczas których 
Sygnatariusze MPRES konsultowali założenia Programu Strategicznego Włączenie Społeczne 
oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla WM na lata 2014-20 w obszarze ES; 

• Od 2011 roku w ramach projektu powstało 208 nowych miejsc pracy (w ramach dotacji)  
w 34 spółdzielniach socjalnych; 

• Wyłoniono Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej 2013 w ramach III edycji 
konkursu – Spółdzielnię Socjalną OPOKA oraz zwycięzcę w kategorii Debiut Roku – 
Spółdzielnię Socjalną Serce Pogórza; 

• 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 8 – 9 czerwca, kampanię popularyzującą 
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przedsiębiorczość społeczną wśród uczniów szkół (18 małopolskich szkół ponadgimnazjalnych,  
łącznie 495 uczniów) oraz IV Tydzień Ekonomii Społecznej w ramach Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości – w ramach 17 wydarzeń na 6 uczelniach (UJ, UEK, UP, WSPIM w Chrzanowie, 
PWSZ w Nowym Targu, WSB w Nowym Sączu) udział wzięło 359 studentów. 
Projekt ARES realizowany był we współpracy z projektem konkursowym „Małopolski Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej”, którego celem jest  wzmocnienie potencjału kadrowego, 
organizacyjnego i finansowego małopolskich podmiotów ekonomii społecznej oraz ułatwienie 
powstania nowych PES w Małopolsce. 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. 

 

4.8. REGIONALNE OŚRODKI EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  

Od 2009 r. 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. 

 

4.9. PATRONATY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

W 2013 r. w ramach wzmacniania wizerunku małopolskich organizacji pozarządowych Marszałek 

Województwa Małopolskiego objął patronatem prawie 350 przedsięwzięć i projektów  

z różnych dziedzin realizowanych przez organizacje pozarządowe, a także udzielił licznych 

rekomendacji.  

 

4.10. PROJEKTY PARTNERSKIE 

W 2013 r. Urząd Marszałkowski prowadził ponad 10 konsultacji w sprawie partnerstw.  
Realizacja projektów partnerskich wraz z małopolskim sektorem pozarządowym nie tylko umacnia 
współpracę pomiędzy administracją a III sektorem, ma również ogromny wpływ na rozwój regionu  
w różnych obszarach. 
Wśród projektów partnerskich realizowanych w 2013 r. znalazły się:  
 

•  „BUSINESS IN MAŁOPOLSKA – PARTNERSHIP NETWORK”  
Projekt Business in Małopolska – Partnership Network, realizowany jest przez Małopolską Agencję 
Rozwoju Regionalnego i Województwo Małopolskie we współpracy z Fundacją Wiedzy i Technologii 
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dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Victoria” oraz instytucjami z Łotwy, Rosji i Ukrainy. Projekt 
otrzymał dofinansowanie z MRPO – działanie 8.2 „Budowanie pozycji Małopolski  
w europejskich sieciach współpracy”. Okres realizacji projektu: czerwiec 2013 r - czerwiec 2015 r. 
Celem jest nawiązanie długofalowej międzynarodowej współpracy z zagranicznymi regionami 
partnerskimi za pośrednictwem utworzonych zagranicznych przedstawicielstw oraz wzrost 
konkurencyjności i atrakcyjności Małopolski na rynkach zagranicznych.  
W ramach projektu zaplanowano otwarcie gospodarczych przedstawicielstw Małopolski: 

o w Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim, we współpracy z Fundacją Wiedzy 
 i Technologii dla małych i średnich przedsiębiorstw Victoria w Kalingradzie  
– 11 kwietnia 2014 r. 

o na Łotwie, w Rydze przy Bałtyckiej Akademii Międzynarodowej – 14 maja 2014 r. 
Dodatkowo w dniu 16 maja zaplanowano udział przedstawicieli z Małopolski  
w Forum Ekonomicznym w Daugavpilis (region Łatgalia). W związku z tym 
organizowana będzie przez Zespół Centrum Business in Malopolska misja 
gospodarcza przedsiębiorców na to wydarzenie.     

o na Ukrainie, w Obwodzie Lwowskim, we współpracy z Lwowską Izbą Przemysłowo  
– Handlową – 25 czerwca 2014 r. 

Dzięki powstałej sieci współpracy możliwe będzie kojarzenie partnerów biznesowych, 
a także wzmocnienie promocji gospodarczej Małopolski. Ponadto projekt służy zapewnieniu 
wysokiego poziomu informacji o regionie, bezpośredniego dostępu do kontaktów biznesowych  
i długotrwałemu utrzymywaniu międzynarodowych powiązań handlowych. 
W ramach projektu Fundacja Wiedzy i Technologii dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Victoria” 
odpowiedzialna jest za: 

o utworzenie oraz prowadzenie przedstawicielstwa gospodarczego Małopolski,  
o pomoc w organizacji otwarcia Przedstawicielstwa w Kaliningradzie z udziałem 

6 przedstawicieli z Małopolski  
o udział we wszelkich działaniach projektowych w szczególności wizytach studyjnych, 
o współuczestniczenie w redagowaniu strony internetowej (przesyłanie informacji  

o istotnych wydarzeniach gospodarczych mogących zainteresować przedsiębiorców  
z Małopolski, takich jak lokalne targi, konferencje, misje gospodarcze, ważne akty 
prawne mające wpływ na rozwój gospodarki), 

o przygotowanie sprawozdań z realizacji Projektu, zapewnienie monitoringu przebiegu 
realizacji Projektu i pomiaru wskaźników, 

o zapewnienie promocji Projektu i upowszechnianie jego efektów zgodnie 
z Wytycznymi IZ MRPO. 

 

• REGIONY NA RZECZ EDUKACJI W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I SOLIDARNOŚCI 

MIĘDZYNARODOWEJ 
 
Projekt „Regiony na rzecz edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i solidarności 
międzynarodowej” (REDDSO) jest współfinansowany przez Komisję Europejską. Projekt realizowany 
jest od 1 kwietnia 2013 roku do 30 września 2015 roku. Głównym partnerem Województwa 
Małopolskiego w projekcie jest Region Rhône-Alpes (Lider Projektu), inni partnerzy to: Region 
Piemoncki, Rząd Katalonii, Katalońską Federację Organizacji Pozarządowych na rzecz Rozwoju 
(FCONGD), Konsorcjum Organizacji Pozarządowych Regionu Piemonckiego (COP) oraz Rodano-
Alpejską Sieć Wspierania Współpracy Międzynarodowej (RESACOOP). 

Celem Projektu jest wdrożenie w regionach partnerskich procesów partycypacyjnych 
mających na celu promowanie wspólnej definicji i konwergencji polityk publicznych wobec Edukacji 
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i Solidarności Międzynarodowej w systemach oświatowych oraz 
wspieranie procesu kształtowania globalnych postaw obywatelskich. Założeniem Projektu jest 
utworzenie stałej platformy współpracy w zakresie wykorzystania zasobów, wymiany informacji oraz 
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prowadzenia doświadczalnych projektów pedagogicznych w dziedzinie Edukacji na rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju i Solidarności Międzynarodowej.  
Działania w ramach projektu skierowane do organizacji pozarządowych:  

o przekazanie wsparcia finansowego w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Edukacja 
globalna w Małopolsce”, skierowanego do podmiotów działających w sferze pożytku 
publicznego realizujących projekty innowacyjnych strategii pedagogicznych w dziedzinie 
edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej; 

o zaproszenie wybranych przedstawicieli podmiotów działających w sferze pożytku 
publicznego w obszarze edukacji globalnej do prac w Komisji Regionalnej; 

o zaproszenie wybranych przedstawicieli podmiotów działających w sferze pożytku 
publicznego w obszarze edukacji globalnej do udziału w szkoleniach nt. innowacyjnych 
środków i strategii pedagogicznych w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju  
i solidarności międzynarodowej; 

o zaproszenie wybranych przedstawicieli podmiotów działających w sferze pożytku 
publicznego w obszarze edukacji globalnej do udziału w seminarium narodowym  
w Krakowie; 

o zaproszenie wybranych przedstawicieli podmiotów działających w sferze pożytku 
publicznego w obszarze edukacji globalnej w spotkaniach międzynarodowych. 

 

• "LDC - LABORATORIUM DYDAKTYKI CYFROWEJ DLA SZKÓŁ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO" 
 
Województwo Małopolskie wraz z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz 
Stowarzyszeniem Miasta w Internecie realizuje projekt pn. "LDC - Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej 
dla Szkół Województwa Małopolskiego". Głównym celem projektu jest poprawa jakości nauczania  
w Województwie Małopolskim dzięki wdrożeniu i zastosowaniu rozwiązań i metod cyfrowych na 
lekcjach przedmiotów nieinformatycznych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Projekt jest 
skierowany do nauczycieli i dyrektorów w wieku 25-64 lata zatrudnionych w gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych w Województwie Małopolskim. Grupa nauczycieli została dobrana na podstawie 
4 przedmiotów nauczania: j. polski, j. angielski, matematyka, geografia z przyrodą na podstawie wagi 
przedmiotu w procesie nauczania oraz kompetencji kluczowych. Innowacyjność oraz otwarty 
charakter systemu pozwalają rozbudować go w przyszłości o kolejne przedmioty i obszary 
kompetencji kluczowych. Liczba osób objętych projektem wyniesie łącznie 1172, w tym 789 kobiet  
i 383 mężczyzn. 
Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. Wartość projektu wynosi 7 077 
831,00 zł. 

• PRODUKT LOKALNY MAŁOPOLSKA  

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska wraz z Województwem Małopolskiem od 2011 r. realizuje 
wspólny 5-letni projekt pn. “Produkt Lokalny Małopolska” ze środków Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy. Celem projektu jest propagowanie lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa 
produktów rolnych jako sposobu na przyspieszenie rozwoju słabo rozwiniętych obszarów wiejskich  
w Małopolsce. Budżet projektu wynosi 11 377 290 zł, w tym dotacja w wysokości 10 297 062 zł. 
Partnerem projektu jest Reseau Echange Developpment Durable, który będzie dostarczał wiedzy 
eksperckiej oraz doświadczeń z funkcjonujących systemów produkcji, dystrybucji i sprzedaży 
produktów lokalnych w Szwajcarii.  

Realizacja projektu przyczynia się do wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, poprzez umożliwienie 
rolnikom zarobkowania w ich własnych regionach, ale także pozwala na różnicowanie działalności 
rolniczej i zapobieganie wyludnianiu się terenów wiejskich. Efektem projektu będzie samofinansujący 
się Model Produktu Lokalnego Małopolska, który zostanie wykreowany dzięki współpracy 5 regionów 
wiejskich z Małopolski, z których każdy będzie posiadał markę lokalną skupiającą co najmniej 15 
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certyfikowanych produktów lokalnych (w sumie 75 produktów), promowanych i sprzedawanych  
za pomocą zintegrowanego systemu promocji, marketingu i sprzedaży. Projekt jest zgodny  
z priorytetami rozwoju na szczeblu UE, krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym z dokumentami 
takimi, jak: „Strategia rozwoju województwa małopolskiego na lata 2007-2012”, „Małopolska 2015”  
i Lokalnymi Strategiami Rozwoju Lokalnych Grup Działania funkcjonujących w Małopolsce. 

 

5. RADY I ZESPOŁY KONSULTACYJNE 
MAŁOPOLSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

Istotną rolę w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego w regionie odgrywa Małopolska Rada 

Działalności Pożytku Publicznego, w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych 

oraz samorządu. W 2013 roku zakończyła pracę MRPP II kadencji. Podczas posiedzeń podejmowała 

m.in. następujące tematy: współpracy organizacji pozarządowych z samorządem, wizerunku NGO, 

rozwojem III sektora, tworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

powoływania komisji konkursowych. 

W sierpniu 2013 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, na wniosek 50 małopolskich organizacji 

pozarządowych zainicjował procedurę naboru kolejnej kadencji Rady. Nowa MRDPP reprezentowana 

jest przez 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 7 przedstawicieli administracji publicznej 

samorządowej wszystkich szczebli oraz rządowej (Członek Zarządu WM; przedstawiciel Wojewody;  

3 przedstawicieli SWM; przedstawiciel Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów; przedstawiciel 

Konwentu Starostów). W 2013 r. Rada spotkała się 2 razy. Pierwsze inauguracyjne spotkanie nowych 

Członków Rady odbyło się w październiku i poświęcone było konsultacjom Programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz ustaleniom dotyczącym Planu Działania Rady nowej kadencji.  

Na grudniowym posiedzeniu Rada opiniowała Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 

2014-2020 oraz wskazała swojego przedstawiciela do grupy roboczej do spraw regionalnego 

programu operacyjnego na lata 2014-2020. 

Ponadto przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczyli również w pracach innych zespołów 

doradczych oraz inicjatywnych samorządu z zakresu:  

• sportu i turystyki: Rada ds. Produktów Tradycyjnych, Zespół Oceniający Obiekty Hotelarskie, 

• zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych: Małopolska Rada Zdrowia 

Publicznego, Małopolska Rada Zdrowia Psychicznego, Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych, 

• kultury i edukacji: Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego, 

• działania na rzecz kombatantów i osób represjonowanych: Małopolska Rada Kombatantów  

i Osób Represjonowanych,  

• zatrudnienia: Wojewódzka Rada Zatrudnienia, 

• ekonomii społecznej:  Zespół roboczy ds. opracowania wieloletniego planu na rzecz rozwoju 

ekonomii społecznej, 

• działania na rzecz młodzieży: Małopolska Rada Organizacji Młodzieżowych 

• upowszechniania i ochrony praw konsumentów: Małopolska Rada ds. Ochrony 

Konsumentów, 

• społeczeństwa informacyjnego: Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego, 

• inne: Małopolska Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Podkomitet 

Monitorujący Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PKM PO KL), Podkomitet Monitorujący 
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Małopolski Regionalny Program Operacyjny w latach 2007-2013 (PKM MRPO), Regionalna 

Sieć Tematyczna (RST), Zespół roboczy opiniodawczo-doradczy wobec działań Zarządu 

Województwa Małopolskiego, w zakresie polityki wspierania rozwoju subregionów  

w Województwie Małopolskim, Komisje konkursowe oraz Kapituły Nagród.  

 

6. WOLONTARIAT W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
 

W 2013 roku Urząd współpracował z 119 wolontariuszami. Wolontariusze w ramach praktyk 

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

również udział w realizacji ciekawych projektów m.in.: „Małopolska Noc Naukowców”, zdobywając 

nowe kwalifikacje i doskonaląc umiejętność pracy w zespole. W ramach pracy z wolontariuszami 

Urząd współpracował z Biurami Karier małopolskich uczelni wyższych oraz Regionalnym Centrum 

Wolontariatu w Krakowie.  

 

      

WOLONTARIAT PRACOWNICZY  

W 2013 r. pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego podejmowali 

liczne działania z zakresu szeroko rozumianego wolontariatu pracowniczego.  

Do najważniejszych inicjatyw należą: 

• akcje krwiodawstwa – pracownicy Urzędu od kilku lat uczestniczą w akcjach krwiodawstwa, 
ta inicjatywa zaowocowała utworzeniem przy Urzędzie Klubu Honorowych Dawców Krwi 
PCK. W 2013 r. podczas 4 akcji uczestniczyło 79 osób, łącznie udało się zebrać 35,237 litrów 
krwi.   

• projekty inicjowane przez pracowników Urzędu m.in.: akcja zbierania zakrętek, zbiórka 
pieniędzy i darów, pomoc dla najuboższych dzieci „Wyprawka dla Żaka”, zbiórka rzeczowa  
w ramach akcji „Gwiazdka” na rzecz dzieci z małopolskich domów dziecka oraz zbiórka 
artykułów żywnościowych w zawiązku z Wielkanocą dedykowana Małym Mieszkańcom 
Domów Dziecka w Małopolsce. 

• organizacja różnych akcji społecznych przy udziale organizacji pozarządowych m.in.: akcja 
„Szlachetna Paczka” czy akcja “Ciuch w ruch”.  
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• zakup  i instalacja pięciu automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Dzięki tym 
działaniom podniesiono poziom bezpieczeństwa społeczeństwa w czterech lokalizacjach na 
terenie miasta Krakowa, tj.  ul. Wielicka 72B (okolice Dworca PKP Płaszów),  ul. Racławicka 
56B, Wrocławska 53 oraz Radziwiłłowska 1. W wyniku powyższego Urząd dołączył do 
Programu Krakowska sieć AED "IMPULS ŻYCIA".  
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Załącznik nr 1 

Zestawienie środków finansowych przekazywanych organizacjom pozarządowym  
w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w roku 2013 

Lp. 

Nazwa obszaru Nazwa zadania 

Ed
yc

je
 

Środki finansowe  
w 2013 r. 

Liczba 
umów 

Kwota przyznanej 
dotacji 

1 
Pomoc społeczna, w tym 
działania na rzecz osób 
starszych  

Otwarty konkurs ofert na realizację w 
2013 r. zadań publicznych WM z obszaru 
pomocy społecznej, w zakresie 
wspierania funkcjonowania społecznego 
oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób 
starszych 

1 500 000,00 zł 27 500 000,00 zł 

2 

Pomoc społeczna, 
wspieranie rodziny i 
systemu pieczy 
zastępczej 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM w zakresie 
realizacji zadania zleconego polegającego 
na organizacji i prowadzeniu ośrodków 
adopcyjnych 2013- 2017 

1 1 706 000,00 zł 4 1 616 000,00 zł 

3 
Działalność na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych  

Zadania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w 2013 r. 

1 1 200 000,00 zł 62 1 177 267,00 zł 

4 
Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom społecznym 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań WM w dziedzinie profilaktyki i 
przeciwdziałania uzależnieniom 

1 150 000,00 zł 12 150 000,00 zł 

5 
Upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych WM w dziedzinie kultury 
fizycznej w 2013 roku w ramach 
upowszechniania kultury fizycznej 

2 1 405 000,00 zł 134 1 445 000,00 zł 

6 
„Małopolska biega” oraz projektu 
„Wakacje z piłką nożną” 

1 300 000,00 zł 4 284 645,00 zł 

7 
Współzawodnictwo 
szkolenie sportowe 
dzieci i młodzieży   

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych WM w dziedzinie kultury 
fizycznej na lata 2013 - 2014  

1 1 735 000,00 zł 6 1 735 000,00 zł 

8 
Nauki, szkolnictwa 
wyższego, edukacji, 
oświaty i wychowania 

Regionalny Program Stypendialny 1 1 100 000,00 zł 4 1 100 000,00 zł 

9 Kultury, sztuki, 
dziedzictwa 
narodowego oraz 
podtrzymywania i 
upowszechniania 
tradycji narodowej 

Mecenat Małopolski 1 3 000 000,00 zł 151 2 741 000,00 zł 

10 
Organizacja wypoczynku letniego dla 
dzieci polskich ze wschodu 

1 150 000,00 zł 4 150 000,00 zł 

11 Małe granty – –  4 22 845,60 zł 

12 

Turystyki i 
krajoznawstwa 

Małopolska Gościnna 2 1 268 000,00 zł 40 1 207 000,00 zł 

13 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM związanych z 
utrzymaniem trwałości i rozwojem 
Małopolskiego Systemu Informacji 
Turystycznej „MSIT” 

1 1 212 000,00 zł 1 1 212 000,00 zł 

14 

Działalności na rzecz 
integracji europejskiej 
oraz rozwijania 
kontaktów i 
współpracy między 
społeczeństwami 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM w zakresie 
współpracy terytorialnej 

1 150 000,00 zł 4 72 650,00 zł 

15 
Promocji i organizacji 
wolontariatu 

Otwarty konkurs ofert z dziedziny 
promocji i organizacji wolontariatu na 
lata 2013-2014 

1 97 000,00 zł 11 97 000,00 zł 

16 Wsparcie III sektora 
Organizacja Małopolskiego Forum 
Organizacji Pozarządowych  

1 20 000,00 zł 0 
konkurs unieważniony  

ze względu na brak ofert 

17 
Ratownictwo i ochrona 
ludności 

Otwarty konkurs ofert na zadania z 
zakresu ratownictwa górskiego i 
wodnego 

1 300 000,00 zł 7 275 000,00 zł 

SUMA 18 14 293 000,00 zł 475 13 785 407,00 zł 
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Załącznik nr 2 

Zestawienie środków finansowych przekazywanych organizacjom pozarządowym  
w ramach innych ustaw 

Ustawa Program 
Liczba 

podpisanych 
umów 

Wysokość przekazanych 
środków finansowych 

ustawa prawo 
zamówień publicznych  

„Małopolska Nasz region nasza szansa” 120 540 500,00 zł 

„Małopolska – tu technologia staje się biznesem” 4 145 000,00 zł 

inne 35 2 772 350,00 zł 

ustawa o ochronie 
zabytków i opiece nad 
zabytkami  

Ochrona zabytków  117 3 389 000,00 zł 

ustawa o rehabilitacji 
zawodowej i 
społecznej oraz 
zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych  

PFRON - Dofinansowanie robót budowlanych w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane dotyczących obiektów służących 

rehabilitacji, w związku z potrzebami osób 
niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych 

obiektów) 

3 2 132 577,60 zł 

PFRON - Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania 
zakładów aktywności zawodowej zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 

sprawie zakładów aktywności zawodowej oraz ustawy o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych  

14 4 264 343,14 zł 

ustawa o zasadach 
prowadzenia polityki 
rozwoju 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 205 72 885 100,37 zł 6 

PO KL (Projekt Konserwator) 11 457 000,00 zł 7 

PO KL (Projekt 50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni) 1 259 900,00 zł 8 

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 7 13 272 717,71 zł 9 

ustawa o wspieraniu 
zrównoważonego 
rozwoju sektora 
rybackiego z udziałem 
Europejskiego 
Funduszu Rybackiego 

PO RYBY 15 7 205 893,41 zł 10 

ustawa o wspieraniu 
obszarów wiejskich z 
EFRROW 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 321 18 041 743,00 zł 11 

ustawa o samorządzie 
województwa 

Składki członkowskie WM, w ramach przynależności do 
Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. 
2 283 370,79 zł 

SUMA 855 125 649 496,02 zł 

 

                                                           
6 Suma środków przekazanych organizacjom pozarządowym oraz kościołom i związkom wyznaniowym na podstawie umów podpisanych w 2013 r. 
7 Suma środków przekazanych organizacjom pozarządowym oraz kościołom i związkom wyznaniowym na podstawie umów podpisanych w 2013 r. 
8 Suma środków przekazanych organizacjom pozarządowym oraz kościołom i związkom wyznaniowym na podstawie umów podpisanych w 2013 r. 
9 Suma środków przekazanych w 2013 r. organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom na podstawie umów wieloletnich. 
10 Suma środków przekazanych w 2013 r. organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom na podstawie umów wieloletnich. 
11 Suma środków przekazanych w 2013 r. organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom na podstawie umów wieloletnich. 


