
Załącznik do Uchwały 431/15 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 16 kwietnia 2015 r. 

 
 

 
 

 
 

SPRAWOZDANIE 
 

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

PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO  
W 2014 ROKU 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

KRAKÓW 2015



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPIS TREŚCI 
 

 Wprowadzenie ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

5 

I. Współpraca finansowa ………………………………………………………………………………………………. 
 

7 

 1. Zlecanie realizacji zadań własnych województwa małopolskiego w trybie otwartych 
konkursów ofert …………………………………………………………………………………………………… 

 
7 
 

 2. Zlecanie realizacji zadań własnych województwa małopolskiego w trybie otwartych 
konkursów ofert na podstawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi ………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
23 
 

  2.1 Konkurs wieloletni ogłoszony w 2014 roku ……………………………………………………… 23 
 

  2.2 Konkursy wieloletnie ogłoszone w latach ubiegłych ………………………………………… 24 
 

 3. Zlecanie zadań własnych województwa małopolskiego w innych trybach ………………. 26 
 

  2.1. Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty ………………………………………………………… 26 
 

  2.2. Inicjatywa lokalna …………………………………………………………………………………………. 26 
 

 4. Środki finansowe przekazane na podstawie przepisów innych ustaw …………………….. 
 

27 

II. Współpraca pozafinansowa ………………………………………………………………………………………. 28 
 

 1. Wymiana informacji ……………………………………………………………………………………………….. 28 
 

 2. Konsultacje społeczne …………………………………………………………………………………………… 29 
 

 3. Promocja organizacji pozarządowych …………………………………………………………………….. 29 
 

 4. Wspólna realizacja projektów ………………………………………………………………………………… 31 
 

 5. Rady i zespoły konsultacyjne ………………………………………………………………………………….. 38 
 

 6. Wolontariat w urzędzie marszałkowskim województwa małopolskiego …………………. 
 

40 
 
 
 

 Zestawienie środków finansowych przekazywanych organizacjom pozarządowym  
w 2014 roku w ujęciu tabelarycznym …………………………………………………………………………… 

 
41 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 XLIV/704/13 SWM z dnia 2 grudnia 2013 roku 
przyjął „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2014”. Program był czterokrotnie zmieniany: 

 uchwałą nr XLVII/736/14 SWM z dnia 27.01.2014 r., 

 uchwałą nr XLIX/777/14 SWM z dnia 31.03.2014 r., 

 uchwałą nr LIV/851/14 SWM z dnia 25.08.2014 r., 

 uchwałą nr LV/886/14 SWM z dnia 29.09.2014 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 realizację zadań publicznych służące lepszemu 

zaspokajaniu potrzeb społecznych i poprawie życia mieszkańców; 
2. wzmocnienie potencjału – ludzkiego, organizacyjnego, wizerunkowego i kooperacyjnego  

– sektora pozarządowego w Małopolsce, służącego lepszej realizacji zadań publicznych  
i rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego; 

3. rozwój instytucji i instrumentów dialogu obywatelskiego (rad pożytku, konsultacji aktów 
normatywnych) służący zwiększeniu wpływu podmiotów Programu na sprawy publiczne  
w regionie; 

4. rozwój współpracy pomiędzy administracją samorządową wszystkich szczebli w Małopolsce  
a sektorem pozarządowym, służący efektywniejszej realizacji polityki rozwoju Województwa. 
 

Realizacja celu głównego i celów szczegółowych odbywała się zarówno poprzez współpracę 
finansową, jak i pozafinansową w następujących obszarach: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób 
1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

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

3) 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;  



6 

 

i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 

12) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
13) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
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 2014 roku  
w ramach otwartych konkursów ofert w formie powierzania (sfinansowanie realizacji zadania) oraz 
wspierania (dofinansowanie realizacji zadania). 
 
W latach 2011-2014 kwota środków przekazanych na dofinansowanie realizacji zadań publicznych  
w ramach otwartych konkursów ofert oraz tzw. małych grantów wyglądała następująco: 
 

 
 
W 2014 r. samorząd przekazał małopolskim organizacjom kwotę ponad 14 mln zł, czyli ponad  
350 tyś. zł więcej niż w roku poprzednim, a porównując do roku 2011 kwota ta wyższa jest o ponad  
7 mln zł.  
 
W 2014 r. zlecono realizację zadań publicznych na podstawie umów wieloletnich. Takie rozwiązanie 
umożliwia zapewnienie trwałości i ciągłości realizacji wielu ważnych zadań publicznych. W 2014 r. 
ramach 4 wieloletnich konkursów ofert małopolskie organizacje realizowały 21 zadań, na łączną 
kwotę 3 448 000 zł:  

 w zakresie organizacji i prowadzenia ośrodków adopcyjnych (2013 – 2017); 

 w zakresie współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży (2013 – 2014); 

 w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu (2013 – 2014); 

 w dziedzinie kultury „Mecenat Małopolski plus” (2014 – 2015). 
 
W ramach ogłoszonych w 2014 r. 20 otwartych konkursów ofert zostało złożonych 1 131 ofert,  
a realizowanych było 553 zadań publicznych na łączną kwotę 14 116 558,23 zł.  Dzięki tym środkom 
finansowym organizacje realizowały zadania, których łączny koszt wyniósł około 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  
w obszarze turystyki i krajoznawstwa, pomocy społecznej, działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych oraz edukacji i nauki.  
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Środki finansowe przyznane w ramach otwartych konkursów ofert  
ze wzglądu na obszary współpracy 

 

 
 
Analiza danych dotyczących środków finansowych w podziale na subregiony Małopolski zwraca 
uwagę na silne zróżnicowanie. Centralną pozycję zajmuje Krakowski Obszar Metropolitarny 
(10 757 246,13 zł), z czego ponad 10 mln zł to Kraków. Drugim co wielkości regionem jest subregion 
nowosądecki (1 395 911,68 zł). Najmniej środków finansowych znalazło się w Małopolsce Zachodniej 
(508 328,86 zł) oraz subregionie podhalańskim (372 229,80 zł). Pozostała kwota w wysokości 373 150 
zł została przekazana 11 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 bocheński. Kolejną grupą (od 50 000 do 150 000 zł) są organizacje z powiatów: myślenickiego, 
chrzanowskiego, brzeskiego, oświęcimskiego, wielickiego, tatrzańskiego i tarnowskiego. Organizacje  
z powiatu wadowickiego, olkuskiego, krakowskiego i nowotarskiego otrzymały wsparcie rzędu od 150 
000 do 300 000 zł. Następną grupą wsparcia (od 300 000 do 500 000 zł) były organizacje z powiatu 
gorlickiego, 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 – powiaty1 
 
 

 
Alokacja środków ze względu na miejsce zarejestrowania NGO 
 
 
 
 
 

                                                           
1 W ramach otwartych konkursów ofert zostało również złożonych 31 wniosków przez organizacje z innych województw, z których tylko 11 
zostało dofinansowanych na łączną kwotę 373 150 zł.  
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Liczba złożonych ofert – 1100 2 
 

 
 
 

Liczba dofinansowanych zadań – 5153 
 

 
 

                                                           
2 W ramach otwartych konkursów ofert zostało również złożonych 31 wniosków przez organizacje z innych województw. 
3 W ramach otwartych konkursów ofert zostało dofinansowanych 11 zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe  
z innych województw na łączną kwotę 373 150  zł. 
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Status prawny organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie  
 

 
 

 
 
 
 
 

OBSZAR: 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 
zadań publicznych WM z obszaru 

pomocy społecznej  
w zakresie wspierania funkcjonowania 

społecznego oraz przeciwdziałania 
wykluczeniu osób starszych 

1 152 22 457 000 zł 

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych WM z obszaru 

pomocy społecznej  
w zakresie wspierania funkcjonowania 

społecznego oraz przeciwdziałania 
wykluczeniu osób starszych – kongres 

UTW 

1 1 1 82 995 zł 

 
Celem konkursu było wypromowanie aktywnego stylu życia, wzrost świadomości społecznej i szeroki 

udział ludzi starszych w życiu społecznym, zwiększenie wiedzy i  umiejętności przydatnych w życiu 

codziennym, zmniejszenie poczucia wyobcowania, nawiązanie nowych kontaktów, wyzwolenie 

kreatywności, udoskonalenie zdolności manualnych.  

Realizowano m.in. następujące zadania: 

 przeprowadzono cykl wykładów i seminariów o tematyce pedagogiki i psychologii, historii 

regionu, literatury, religioznawstwa; 

 warsztaty muzyczne, teatralne, plastyczne, taneczne, rękodzielnicze, fotograficzne;  

 kursy w zakresie nowych technologii korzystania z komputera i internetu; 
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 zorganizowano spotkania propagujące zdrowy styl życia dotyczące m.in. systematycznego 

dbania o swoją kondycję fizyczną i psychiczną, zdrowego kręgosłupa, nordic walking, pilates; 

 spotkania filmowo – dyskusyjne; 

 przeprowadzono zajęcia praktyczne przygotowujące seniorów z województwa małopolskiego 

do świadczenia wolontariatu; 

 zajęcia językowe; 

 zajęcia usprawniające na basenie oraz na sali gimnastycznej dla seniorów, dogoterapia; 

 wyjazdy edukacyjne; 

 wydano Biuletyn Uniwersytetu Trzeciego Wieku; 

 zorganizowano punkt doradczo-informacyjny; 

 zorganizowano przegląd sceniczny Klubów Seniora Małopolski - Starsi Panowie Dwaj;  

 przeprowadzono zajęcia z komunikacji interpersonalnej i twórczego myślenia; 

 przeprowadzono zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w domu i na drodze, podstawy 
samoobrony, 

 zorganizowano Małopolski Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 
 
Realizator zadania:  
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM,  
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
 
 
 
 

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 WM  

z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej osób niepełnosprawnych  

w 2014 r. 

1 90 36 595 763,08 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. 

 

 



13 

 

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 WM  

w dziedzinie profilaktyki  
i przeciwdziałania uzależnieniom  

w 2014 r. 

1 48 12 250 000 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 2014-2020  

(164 692 zł), natomiast 7 z nich objęło swoim zakresem zadania w ramach Małopolskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020 (85 308 zł).   

Zrealizowane działania przyczyniły się do: zwiększenia świadomości na temat zagrożeń HIV/AIDS oraz 

wykonania badań na obecność wirusa HIV, ograniczenia liczby dzieci, młodzieży, w tym młodzieży 

akademickiej, osób dorosłych sięgających po nikotynę, alkohol i inne środki psychoaktywne, wzrostu 

umiejętności wychowawców, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych w zakresie pracy  

z młodzieżą eksperymentującą z alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi, organizacji wolnego 

czasu dla dzieci i młodzieży, w tym z grup ryzyka, wzrostu wiedzy społecznej na temat problemów 

związanych z używaniem szkodliwym oraz uzależnieniem od alkoholu, środków psychoaktywnych, 

wzrostu wiedzy na temat przeciwdziałania zjawisku przemocy domowej wynikającej z problematyki 

uzależnień, poprawy warunków sanitarnych oraz stanu technicznego obiektu pozwalających na 

spełnianie wymogów Sanepidu i NFZ. 

 

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

kultury fizycznej w 2014 roku w ramach 
upowszechniania kultury fizycznej – 

„Małopolska na sportowo” 

1 273 145 1 392 000 zł 

 
W ramach konkursu zrealizowano 320 przedsięwzięć sportowych, z udziałem ok. 67 600 zawodników 
i zawodniczek. Zadania te realizowane były przez 125 organizacji pozarządowych. 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.: 

 imprezy rangi międzynarodowej m.in. „XXXIV Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej 
Dziewcząt i Chłopców o Puchar "Lajkonika"; 

 imprezy rangi ogólnopolskiej m.in. „Cykl Imprez Sportowych- Sobota Pływacka”, 
„V Ogólnopolski Finał Lig Alpejskich”; 

 imprezy rangi wojewódzkiej m.in.: „Grand Prix Małopolski w Biegu na Orientację”, 
„Małopolskie Sprinty Rowerowe 2014 r.”; 

 imprezy dla osób niepełnosprawnych m.in. „VI Mini Igrzyska Dyscyplin Paraolimpijskich 
Chrzanów 2014 - Rio de Janeiro 2016”. 

 
 
 

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 w dziedzinie 

kultury fizycznej w ramach 
upowszechniania kultury fizycznej  

z zakresu realizacji programu  
"Mały Mistrz" 

1 1 1 100 000 zł 

 
Program ministerialny „Mały Mistrz” kierowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych, 

obejmujący organizację zajęć szkolnych w ramach 6 bloków sportowych, tj.: 1. Rowerzysta – Turysta, 

2. Gimnastyk – Tancerz, 3. Saneczkarz – Narciarz – Łyżwiarz, 4. Piłkarz – Nożny/ Ręczny/ Koszykarz/ 

Siatkarz, 5. Lekkoatleta, 6. Pływak – Wodniak. Bezpośrednim realizatorem programu na terenie 

województwa był Małopolski Szkolny Związek Sportowy - tj. organizacja pozarządowa o zasięgu 

wojewódzkim wyłoniona w konkursie ofert. Zadanie zostało przeprowadzone w 25 gminach, a udział 

w nim wzięło ok. 4 000 uczestników ze 109 szkół podstawowych.  
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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 WM w dziedzinie 
kultury fizycznej z zakresu realizacji 
projektu „Wakacje z piłką nożną”, 
Małopolska Biega oraz projektu 

„Rodzinne rajdy rowerowe” 

1 12 7 650 000 zł 

 

„Małopolska biega” – przedsięwzięcie dedykowane młodzieży gimnazjalnej z Małopolski, 
realizowane w formie regularnych treningów w biegach przełajowych, w każdym z 5 subregionów 
Małopolski. Projekt obejmował cykl bezpłatnych zajęć popularyzujących bieganie prowadzonych 
przez doświadczonych trenerów – instruktorów. Zajęcia zostały dostosowane do poziomu 
zaawansowania uczestników i były znakomitą okazją by pod okiem fachowców, w przyjaznej 
atmosferze i motywującej grupie zacząć regularnie uczestniczyć w zawodach biegowych. W 2014 r. 
zadanie realizowane było w 5 subregionach i objęło łącznie 1 500 uczestników. 

 „Wakacje z piłką nożną” – przedsięwzięcie kierowane do młodych adeptów piłki nożnej w wieku 10 
– 13 lat z terenu województwa małopolskiego, którzy wakacje spędzali w miejscu zamieszkania. 
Projekt zakładał organizację wakacyjnych turniejów sportowych w piłce nożnej o zasięgu 
wojewódzkim. Rozgrywki prowadzone były na etapie gminnym, powiatowym i subregionalnym, 
a zakończyły się turniejem wojewódzkim w Krakowie, w którym uczestniczyło 10 najlepszych drużyn. 
Tegoroczne turnieje zostały dodatkowo połączone z działaniami edukacyjno-profilaktycznymi  
w zakresie zapobiegania spożywania alkoholu oraz używania narkotyków i palenia tytoniu przez 
dzieci i młodzież. Łącznie w projekcie udział wzięło ok. 8 000 uczestników. 

Rodzinne Rajdy Rowerowe – przedsięwzięcie obejmowało cykl 5 imprez rowerowych w każdym  
z subregionów województwa małopolskiego. Każda impreza składała się z części rekreacyjnej tj. rajdu 
na danym dystansie oraz części sportowej tj. amatorskich zawodów kolarskich dla różnych grup 
wiekowych. Rajdom towarzyszyły imprezy plenerowe z ogniskiem, konkursami i występami. Rajdy 
rowerowe odbyły się w następujących miejscowościach: Raba Wyżna, Wygiełzów, Niepołomice, 
Tarnów; oraz Nowy Sącz i objęły łącznie ok. 1000 uczestników.  
 
 

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 w dziedzinie 

kultury fizycznej w ramach 
upowszechniania kultury fizycznej  

z zakresu realizacji projektu „Multisport” 

1 1 1 150 000 zł 

 
Program ministerialny skierowany do dzieci i młodzieży z klas IV – VI zakładający udział 
w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach z różnych dyscyplin sportowych. Program obejmował 
zajęcia realizowane w trzech blokach: I blok – zajęcia zawierające metodyczne podstawy 
upowszechniania lekkiej atletyki, gimnastyki i sportów walki, jako ćwiczenia kształtujące podstawowe 
cechy motoryczne: siłę, szybkość, zwinność, gibkość i wytrzymałość; II blok – gry i zabawy ruchowe 
oraz gry zespołowe m.in.: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, unihokej; III blok – 
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sporty charakterystyczne dla regionu, z lokalnymi tradycjami oraz sporty sezonowe. Bezpośrednim 
realizatorem programu na terenie województwa był Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury 
Fizycznej – tj. organizacja pozarządowa o zasięgu wojewódzkim wyłoniona w konkursie ofert. 
Program został zrealizowany w 40 gminach i objął ok. 1000 uczestników. 

 
 

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 w dziedzinie 

kultury fizycznej w 2014 roku – szkolenie 
sportowe dzieci i młodzieży – szkolenie 
dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo 

w ramach kadry wojewódzkiej 
młodzików w sportach zimowych – 

„Małopolska Kadra 2022” 

1 1 1 95 000 zł 

 
Dofinansowano przeprowadzenie 9 zgrupowań szkoleniowych oraz 9 konsultacji (8 szkoleniowych  
i 1 startową) z udziałem 102 zawodników w sportach: biathlon, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, 
kombinacja norweska), łyżwiarstwo szybkie (tor długi), łyżwiarstwo figurowe, snowboard, hokej na 
lodzie. 
 

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 w dziedzinie 

kultury fizycznej w 2014 roku – 
przygotowanie organizacji XXI 

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 
sportach zimowych MAŁOPOLSKA ‘2015 

1 1 1 100 000 zł 

 
W ramach zadania przygotowano projekt szaty graficznej dla wszystkich materiałów promocyjno-
informacyjnych, zaprojektowano i uruchomiono stronę internetową wydarzenia, zakupiono elementy 
pakietu upominkowego dla uczestników zawodów, przygotowano i wykonano materiały promocyjno-
informacyjne, ustalono w uzgodnieniu z Polskimi Związkami Sportowymi terminarz przeprowadzenia 
poszczególnych zawodów w 12 sportach zimowych, przygotowano preliminarz kosztów 
przeprowadzenia zawodów w poszczególnych sportach, zarezerwowano obiekty sportowe oraz 
miejsca zakwaterowania  i wyżywienia uczestników dla ok. 1.430 osób. 
 
Realizator zadania: 
Departament Turystyki, Sportu i Promocji UMWM, 
Zespół ds. Upowszechniania Sportu, 
Zespół ds. Rozwoju Sportu. 
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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 3 3 1 000 000 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. 
 
W ramach dofinansowanych zadań przyznano 344 stypendia 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  
55 studentom, 57 uczniom szkół ponadgimnazjalnych, 38 uczniom gimnazjów oraz 
trzymiesięczne stypendia naukowe dla 50 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 20 
uczniów gimnazjów. 

b) Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Warszawa Oddział w Krakowie przyznało stypendia 31 
studentom, w tym: 30 stypendia dla studentów z Ukrainy oraz 1 stypendium dla studenta 
z Białorusi. 

c) Fundacja Sądecka (Stypendium im. Braci Potoczków) przyznała stypendia 27 studentom, 24 
uczniom szkół ponadgimnazjalnych, 27 uczniom szkół podstawowych i gimnazjów oraz 15 
uczniom i studentom niepełnosprawnym.  

 
 

Nazwa konkursu  
Liczba edycji 

konkursu 

Liczba 
złożonych 

ofert 

Liczba 
podpisanych 

umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

„Małopolskie Dziedzictwo - 
Bon Edukacyjny” 

1 25 11 100 000 zł 

 
W ramach konkursu realizowane były projekty edukacyjno-wychowawcze o zasięgu lokalnym lub 
regionalnym z zakresu: 

 kształtowania kompetencji kluczowych małopolskich uczniów, zwłaszcza w zakresie edukacji 
kulturalnej polegającej na podnoszeniu poziomu świadomości i rozwoju form ekspresji 
kulturalnej wśród uczniów; 
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 wspierania projektów z zakresu wychowania w duchu kultury poprzez wychowanie przez 
sztukę, tj. wykorzystywania kontaktów ze sztuką w różnych oddziaływaniach 
wychowawczych, wspomagania rozwoju ucznia, a także przekazywania wiedzy, rozwijania 
umiejętności artystycznych i wdrażania do aktywności twórczej. 

W dofinasowanych projektach uczestniczyło około 3300 dzieci i młodzieży. 
 
 

Nazwa konkursu  
Liczba edycji 

konkursu 

Liczba 
złożonych 

ofert 

Liczba 
podpisanych 

umów 

Wysokość środków  
(na podstawie 

podpisanych umów) 

„Edukacja globalna w Małopolsce” 1 14 8 85 650 zł 

 
W ramach konkursu „Edukacja globalna w Małopolsce” (projekt REDDSO) dofinansowane zostały 
innowacyjne projekty edukacyjne z zakresu edukacji globalnej (edukacji na rzecz zrównoważonego 
rozwoju i solidarności międzynarodowej), których beneficjentami były szkoły podstawowe, gimnazja, 
szkoły ponadgimnazjalne z terenu Województwa Małopolskiego (dzieci, młodzież szkolna, 
nauczyciele).  
W ramach konkursu wspierane były oferty z zakresu: 

 kształtowania i wspierania kompetencji małopolskich uczniów dotyczących edukacji 
globalnej; 

 przekazywania wartości, rozwijania umiejętności i kształtowania świadomości wyzwań  
z zakresu edukacji globalnej; 

 zastosowania innowacyjnych praktyk w zakresie edukacji globalnej na terenie Województwa 
Małopolskiego;  

 prezentacji możliwie pełnego kontekstu zagadnień z zakresu edukacji globalnej oraz 
wzajemnych współzależności, przełamujących istniejące stereotypy i uprzedzenia poprzez 
kształtowanie u uczniów krytycznego myślenia i wspieranie samodzielnego zdobywania  
i przetwarzania przez nich informacji oraz wyciągania wniosków. 

 
Projekty były realizowane w 30 małopolskich szkołach i wzięło w nich udział ok. 317 nauczycieli, 
3 732 uczniów z terenu Województwa Małopolskiego oraz 7 studentów.  
 
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” 

1 487 178 2 018 000 zł 
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Celem otwartego konkursu ofert jest wspieranie najbardziej wartościowych przedsięwzięć 

kulturalnych i artystycznych oraz inicjatyw przyczyniających się do rozwoju sztuki, edukacji  

i uprawiania twórczości profesjonalnej i amatorskiej o zasięgu regionalnym i ponadlokalnym. Poprzez 

konkurs wspierane były zadania: 

 rozwijające kompetencje kulturowe społeczeństwa, promujące i  tworzące warunki sprzyjające 

rozwojowi talentów, kształtowaniu postaw obywatelskich, edukacji kulturalnej  

i wychowaniu przez sztukę; kreujące programy edukacyjne w celu upowszechniania wiedzy oraz 

pobudzenia zainteresowania historią regionu i jego dziedzictwem; służące rozwojowi 

profesjonalnej sztuki oraz prowadzeniu działalności kulturalnej w formach zorganizowanych 

programowo, a tym samym stwarzające warunki do jak najszerszego udziału mieszkańców 

Małopolski w ofercie kulturalnej umożliwiającej obcowanie z dziełami autentycznej sztuki  

w różnych dziedzinach; 

 chroniące niematerialne dziedzictwo kulturowe; wzmacniające tożsamość regionalną opartą  

o walory autentycznego dziedzictwa; utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną, szczególnie 

poprzez wspieranie folkloru i działalności zespołów folklorystycznych, wspierające projekty 

związane z wyrobem produktów tradycyjnych i promocją ginących zawodów; 

 prezentujące dzieła sztuki i niezależne inicjatywy artystyczne, twórcze oraz obywatelskie  

w obszarze kultury i sztuki, w tym działania zmierzające do wzrostu świadomości znaczenia 

sztuki, do budowania i projektowania nowych, aktywnych relacji z odbiorcą, m.in. poprzez 

działania wystawiennicze, warsztaty oraz rozwój talentów, wsparcie dla unikatowych projektów 

kulturalnych i działań promujących projekty interdyscyplinarne; 

 zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego, digitalizujące 

dobra kultury; wspierające projekty wykorzystujące nowoczesne techniki zapisu i wymiany 

informacji; badania i diagnozowanie życia kulturalnego w Małopolsce;  

 promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących 

Małopolskę; wspierające działania zmierzające do obalania stereotypów i dążące do budowania 

mostów międzykulturowych; 

 tworzące ambitne formy animacyjne na rzecz międzypokoleniowej aktywizacji społeczności, 

kreujące postawy tolerancji i wzmacniania wartości płynących z różnorodności życia, 

aktywizujące różne grupy wiekowe 

 upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP, 

 
 
Realizator zadania: 
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM, 
Zespół ds. Dziedzictwa i aktywności kulturalnej.  
 
 

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 8 6 150 000 zł 

 



20 

 

Realizacja zadania polegała na organizacji pobytu letniego dla dzieci ze Wschodu w Małopolsce. 
Program pobytu obejmował gry i zabawy sportowe, konkursy muzyczno-plastyczne, wycieczki, 
spotkania z rówieśnikami oraz władzami miasta i województwa. Uczestnicy kolonii mieli zapewniony 
transport od granicy RP do miejsca kolonii przez organizatorów.   

Małopolskę odwiedziło 496 dzieci z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Litwy, Rumunii, Łotwy, Mołdawii. 
Podczas pobytu doskonaliły one znajomość języka polskiego i miały okazję do kontaktu z polskimi 
rówieśnikami. Wycieczki do Krakowa, Wieliczki, Zakopanego, Wadowic pozwoliły na pokazanie 
dziedzictwa kulturowego i historycznego Małopolski, co w istotny sposób wzmocniło ich poczucie 
tożsamości narodowej.  

 
Realizator działań: 
Kancelaria Zarządu UMWM, 
Zespół Współpracy Międzynarodowej. 
 
 

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 WM  
w dziedzinie turystyki  

pn.: „Małopolska Gościnna” 

2 79 35 1 250 000 zł 

 
Konkurs ma na celu identyfikację oraz dofinansowanie najwartościowszych projektów służących 
rozwojowi przemysłu czasu wolnego, których realizacja przyczynia się do podniesienia atrakcyjności 
Województwa Małopolskiego i zwiększa liczbę osób korzystających z oferty turystycznej regionu 

Efekty zrealizowanych zadań: 

 „Małopolska i Kraków – Europejskie Centrum Turystyki Religijnej – Rozwój i promocja produktów 

turystyki religijnej” – wsparcie otrzymały projekty zakładające m. in.: wspieranie rozwoju  

i promocji szlaków tematycznych i miejsc oraz ośrodków ważnych dla wizerunku oraz rozwoju 

turystyki religijno pielgrzymkowej w Małopolsce, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków 

tworzonych w oparciu o dziedzictwo Jana Pawła II (np. „Wystawa Karol Wojtyła – Jan Paweł II 

1946 – 2002 w opactwie Benedyktynów w Tyńcu”, „Promocja Krakowa i Małopolski w Rzymie 

podczas kanonizacji Jana Pawła II”, „Wirtualne i piesze wędrówki po Małopolskim Szlaku 

Bożogrobców”). 

 „Małopolskie Szlaki Dziedzictwa – Rozwój i promocja produktów turystyki kulturowej – wsparcie 

otrzymały projekty zakładające m.in.: tworzenie nowych oraz rozbudowę i aktywizację 

istniejących szlaków dziedzictwa kulturowego Małopolski, wzmocnienie istniejących i stworzenie 

nowych produktów turystyki miejskiej, kulturowej Małopolski skierowanej do szerokiej grupy 

odbiorców (np. aktywizacja szlaku „Małopolska romańska”, „RenEU – New Renaissance in Europe 

Szlak renesansu w Małopolsce 2014", czy „Szlak Małopolska dla dzieci”. W drugiej edycji 

konkursu dofinansowano projekt „Otwarty Szlak Architektury Drewnianej” w Małopolsce poprzez 

udostępnianie dla zwiedzających na co dzień niedostępnych dla turystów obiektów na Szlaku 
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Architektury Drewnianej. W okresie od maja do połowy października 2014 r. otwartych było 52 

obiekty. 

 „Rozwój turystyki aktywnej i specjalistycznej” – wsparcie finansowe otrzymały projekty 

zakładające, renowację i uporządkowanie oraz aktywizację i promocję sieci pieszych szlaków 

turystycznych w Małopolsce oraz poprawy bezpieczeństwa turystów (np. „Renowacja sieci 

pieszych szlaków turystycznych w Małopolsce wraz z rozbudową regionalnego produktu 

turystycznego opartego o walory Beskidu Wyspowego – Główny Szlak Beskidu Wyspowego”, 

„Bezpieczne Szlaki Małopolski”, „Szkolenie specjalistyczne dla dzieci i młodzieży z zakresu 

bezpiecznego uprawiania aktywnej turystyki na górskich szlakach regionu Małopolski”). 

 „Małopolska Agroturystyka - Rozwój i promocja oferty turystyki wiejskiej” – udzielono dotacji na 

realizację zadań z zakresu specjalizacji oferty agroturystycznej w Małopolsce poprzez stworzenie 

na terenach wiejskich oferty gospodarstw produktowych – (np. „Małopolska Wieś w Siodle”, 

„Małopolski Szlak Winny – rozbudowa oferty szlaku i promocja”, „Promocja oferty obiektów 

skategoryzowanych Małopolska Agroturystyka i podnoszenie świadomości jakości usług 

agroturystycznych w Małopolsce”). 

 „Promocja markowych produktów turystycznych oraz integracja środowisk turystycznych” - 

udzielono dotacji na realizację zadań z zakresu działań promujących ofertę turystyczną regionu, 

integrację środowisk turystycznych, promocję „dobrych praktyk” oraz organizacji wydarzeń 

turystycznych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym – (np. „Ogólnopolska Inauguracja 

letniego sezonu turystycznego w Małopolsce”.) 

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

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 i wykonano prace 
związane z utrzymaniem i rozbudową oznakowania;  

 przeprowadzono kampanię promocyjną MSIT; 

 wyposażono  jednostki MSIT w wydawnictwa informacyjno-promocyjne; 

http://www.visitmapolpolska.pl/
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 zorganizowano szkolenia dla informatorów turystycznych MSIT; 
 przeprowadzono certyfikację wszystkich jednostek IT zrzeszonych w MSIT. 

 
Realizator zadania: 
Departament Turystyki, Sportu i Promocji, 
Zespół ds.Tworzenia Przestrzeni Turystycznej. 
 
 

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 z zakresu 
ratownictwa górskiego i wodnego  

1 9 8 300 000 zł 

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

 utrzymanie gotowości ratowniczej (zakup ok. 12 300 l paliwa), 

 zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego (w tym m.in.  samochód terenowy, 2 łodzie 
wiosłowo-motorowe, przyczepa podłodziowa, 2 bosaki aluminiowe, 3 komplety opon do 
pojazdów czterokołowych, 7 odbiorników GPS, 45 akumulatorów do radiotelefonów, 14 
sztuk wioseł raftingowych, 10 plecako-apteczek do udzielana I pomocy przedmedycznej, 19 
rzutek ratowniczych, ok. 1500 m różnego rodzaju lin, 63 uprzęże, 2 lornetki, 2 koła 
ratunkowe, 15 flar sygnalizacyjnych, 10 reflektorów do łodzi, 5 rakietnic sygnałowych,  
ok. 150 karabinków, 33 worki sprzętowe, 5 patentów holowniczych, a także bloczki, ekspresy, 
taśmy, pasy, trójkąty ewakuacyjne); 

 zakup wyposażenia technicznego dla ratowników (w tym 65 kamizelek ratunkowych, 21 
różnego rodzaju specjalistycznych kombinezonów, 60 różnego rodzaju kasków, 5 par 
specjalistycznych rękawic i butów); 

 przeprowadzenie szkoleń dla 275 ratowników oraz 2 psów ratowniczych; 

 przeprowadzenie zajęć teoretyczno-praktycznych z zasad udzielania pierwszej pomocy  
(w samych szkołach wzięło w nich udział blisko 800 osób); 

 przeprowadzenie akcji informacyjno-pokazowych dotyczących zasad bezpiecznego spędzania 
wolnego czasu.  

 
Realizator działań: 
Departament Rolnictwa i Geodezji UMWM, 
Zespół Rolnictwa. 
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OBSZAR: POMOC OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH  
I WOJEN W KRAJU I ZA GRANICĄ 

 

Nazwa konkursu 
Liczba 
edycji 

konkursu 

Liczba 
złożonych 

ofert 

Liczba 
podpisanych 

umów 

Wysokość 
środków 

(na podstawie 
podpisanych umów) 

Otwarty konkurs ofert pn Działania na 
rzecz pomocy niesionej przez WM 

uchodźcom w Kurdystanie 
1 1 1 200 000 zł 

 
Realizacja zadania polegała na zaopatrzeniu w artykuły pierwszej potrzeby (koców, materacy  
i leżaczków dla niemowląt) uchodźców z Syrii i Iraku szukających schronienia w Regionie Kurdystanu 
(okolice Dohuk), poszkodowanych w działaniach wojennych, prowadzonych na terenie Iraku i Syrii, 
oraz dostarczeniu ich potrzebującym. 
 
Realizator działań: 
Kancelaria Zarządu UMWM, 
Zespół Współpracy Międzynarodowej. 
 
 

2. ZLECANIE REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W TRYBIE 

OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA PODSTAWIE WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ 

POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2013-2017 
 

2.1 KONKURS WIELOLETNI OGŁOSZONY W 2014 ROKU 
 

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 plus” 

1 54 31 985 000 zł 

 

 
Celem otwartego konkursu ofert jest wspieranie wieloletnich, cyklicznych (realizowanych co najmniej 
od 3 lat lub 3 edycji) przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki służących: 

 rozwojowi kompetencji kulturowych mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną  
i animację kultury; 

 zachęcaniu do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzeniu treści kulturowych; 
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 budowaniu partnerstw w działaniach artystycznych i twórczych, w tym partnerstw publiczno-
społecznych i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; 

 zwiększaniu dostępności do treści kulturowych w przestrzeni publicznej i w cyberprzestrzeni; 

 efektywnemu wykorzystaniu kapitału kreatywnego i twórczego; 

 tworzeniu warunków wzmacniania tożsamości i znaczenia dziedzictwa kulturowego; 

 wspieraniu wytwarzania nowych i reinterpretowania zasobów kultury oraz upowszechniania 
wzorców partycypacji w kulturze poprzez działania artystyczne o znaczeniu co najmniej 
regionalnym; 

 kultywowaniu postaw otwartych, innowacyjnych, kreatywnych, budowaniu więzi 
międzypokoleniowych i międzynarodowego dialogu kultury; 

 wzmacnianiu pozycji twórców i aktywności twórczej poprzez realizację projektów 
artystycznych i kulturalnych o wybitnych walorach rozwojowych i promocyjnych, w tym poza 
regionem; 

 wzmacnianiu znaczenia kultury w rozwoju społecznym oraz gospodarczym regionu 
 
Realizator zadania: 
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM, 
Zespół ds. dziedzictwa i aktywności kulturalnej.  
 
 
 

2.2 KONKURSY WIELOLETNIE OGŁOSZONE W LATACH UBIEGŁYCH 
 
 

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 
współzawodnictwo i szkolenie sportowe 

dzieci i młodzieży na lata 2013-2014 
- 6 6 1 300 000 zł 

 
Powyższe zadanie realizowano w niżej wymienionych obszarach: 

 Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej - w ramach Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady Młodzieży udzielono dofinansowania na organizację 170 
eliminacji ponadpowiatowych z udziałem ok. 7 050 uczniów oraz 76 finałów wojewódzkich  
z udziałem 12 892 uczniów. W powyższych zawodach uczestniczyli przedstawiciele 1 455 
szkół z 22 powiatów województwa małopolskiego. W ramach Ogólnopolskich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady Młodzieży i Licealiady Młodzieży, dofinansowano udział 229 
reprezentantów województwa małopolskiego w 11 zawodach; 

 Szkolenie kadr wojewódzkich młodzików - dofinansowano przeprowadzenie  
79 zgrupowań szkoleniowych, 41 konsultacji szkoleniowych i 4 konsultacji startowych w 44 
sportach z udziałem 1 231 zawodników województwa małopolskiego; 

 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 1 610 zawodników województwa małopolskiego (328 
młodzików, 827 juniorów młodszych, 350 juniorów i 105 młodzieżowców) w 46 sportach. 



25 

 

Zawodnicy ci wzięli udział w 51 zgrupowaniach i konsultacjach szkoleniowych, 47 
eliminacjach oraz 92 finałach systemu sportu młodzieżowego. 

Zadania te realizowały 2 organizacje pozarządowe: Małopolski Szkolny Związek Sportowy  

w Krakowie oraz Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w Krakowie. 

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

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 z dziedziny 
promocji i organizacji wolontariatu na 

lata 2013-2014 
- 9 8 82 195 zł 

 
Celem otwartego konkursu ofert była promocja wartości wolontariatu oraz wspieranie różnorodnych 
form jego upowszechniania. W ramach realizacji zadań zorganizowano ok. 500 godz. szkoleń, kursów, 
warsztatów, przeszkolono ok. 2 000 wolontariuszy, wydrukowano ok. 20 000 materiałów 
promocyjnych w tym: plakatów, broszur, publikacji, ulotek, płyt CD, notesów, zakładek do książek 
 
Kontynuowano również rozpoczęte w 2013 roku kampanie informacyjno-promocyjne w zakresie 
propagowania wolontariatu m.in. w prasie, TVP Kraków i na stronach internetowych oraz wiele 
działań promujących dobre praktyki. Po raz kolejny odbyły się targi, seminaria, konkursy, wystawy, 
oraz 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.  
 
Realizator zadania: 
Kancelaria Zarządu 
Zespół ds. Organizacji Pozarządowych 
 
 

OBSZAR: POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI 
ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, W TYM WSPIERANIE RODZINY I 
SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

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 

na lata 2013-2017 
w zakresie organizacji i prowadzeniu 

ośrodków adopcyjnych 

- - 3 1 407 489,15 zł 
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Prowadzenie ośrodków adopcyjnych powierzono trzem podmiotom niepublicznym, z pośród których 
jednemu 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”.  
 

W ramach działalności prowadzonych ośrodków w 2014 r. zrealizowano m.in. następujące procesy 
przysposobienia: 

 Liczba rodzin biorących udział w szkoleniach prowadzonych przez ośrodki adopcyjne dla 

kandydatów na rodziny przysposabiające – 176; 

 Liczba dzieci zgłoszonych do ośrodka z uregulowaną sytuacją prawną, celem poszukiwania 

rodzin adopcyjnych  296; 

 Liczba dzieci przysposobionych w przysposobieniu krajowym (dzieci zakwalifikowane przez 

ośrodek z terenu Małopolski) – 188; 

 Liczba dzieci przysposobionych zakwalifikowanych uprzednio do przysposobienia przez 

ośrodek adopcyjny działający na terenie innego województwa (z WBD) – 41. 

 
Realizator zadania:  
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM,  
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
 
 

3. 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 i przekazać więcej niż 20% budżetu przeznaczonego na dotacje dla 
organizacji pozarządowych. 
 
W 2014 r. w trybie pozakonkursowym zostało złożonych 79 wniosków w tym z kultury i dziedzictwa 
narodowego (67), edukacji (4), wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (2), turystyka  
i krajoznawstwo (1), promocja i organizacja wolontariatu (5) Podtrzymywanie upowszechniania 
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej obywatelskiej  
i kulturowej (1). 
Dofinansowanie w trybie pozakonkursowym otrzymały 28 zadania na łączną kwotę 153 644 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. 
 

http://www.malopolskie.pl/Pliki/2012/Za%C5%82.%20nr%201%20do%20uchwa%C5%82y%20SWM%20nr%20XXVII_440_2012%20-%20Tryb%20i%20szczeg%C3%B3%C5%82owe%20kryteria%20oceny%20wniosk%C3%B3w%20o%20realizacj%C4%99%20zada%C5%84%20publicznych.pdf
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W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za 
pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć 
wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której 
mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, 
 
W 2014 r. w ramach inicjatywy lokalnej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
nie wpłynął żaden wniosek. 
 
 

4. 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 2007-2013 były finansowane w ramach 
ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich z EFRROW. 

Na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych zlecano zadania wynikające z przepisów 
szczególnych. W ramach programu „Nasz region, nasza szansa” 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]
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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.  

 

 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 

 

 Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów  

Gromadzi informacje o umieszczonych w internecie publikacjach na temat integracji społecznej  

i równości szans oraz rynku pracy, edukacji i przedsiębiorczości.  Opisuje i umożliwia bezpośredni 

dostęp do ponad 1600 publikacji, takich jak raporty z badań, analizy, ekspertyzy, biuletyny, 

podręczniki i artykuły naukowe. Zebrane opracowania dotyczą przede wszystkim Polski  

i województwa małopolskiego. 

 

 Spotkania informacyjno-szkoleniowe 

W 2014 r. odbyło się ok. 70 spotkań/warsztatów/szkoleń w Województwie Małopolskim,  

w których uczestniczyło ponad 650 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.  

 

 Wizytacje i kontrole 

Ważnym elementem w zakresie wymiany informacji na temat bieżącej współpracy są wizytacje  

i kontrole projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe. W 2014 r. urząd przeprowadził 
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ponad 50 wizytacji zadań publicznych, 7 kontroli w zakładach aktywności zawodowych oraz 

skontrolowano prawidłowości przeprowadzenia zbiórek publicznych u 9 podmiotów. 

 

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE 
 

W 2014 r. przeprowadzono konsultacje ok. 70 projektów uchwał Sejmiku Województwa 

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

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2015 oraz cztery zmiany Programu współpracy na rok 2014. 

 
 PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2015 

 

W dniach od 9 do 13 października 2014 r. przeprowadzono konsultacje projektu Programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2015 z Małopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami 
pozarządowymi.  

W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zostały zgłoszone żadne stanowiska uprawnionych 
podmiotów. 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 został przyjęty Uchwałą  
nr LVI/889/14 SWM z dnia 27 października 2014 r. 

 

 

3. PROMOCJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
 

3.1. MAŁOPOLSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
 

19 grudnia 2014 r. odbyło się XVII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych. W wydarzeniu 

wzięło udział ponad 300 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Tematem przewodnim Forum był 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2015 oraz zasady ubiegania się o dotację. Honorowy patronat nad 

wydarzeniem objął Minister Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert oceniający oferty FIO z MPiPS 

przedstawił logikę projektów społecznych oraz zasady rozliczania zadań publicznych i rozliczania 

sprawozdań w ramach Programu FIO. Zaprezentowany został także projekt Urzędu Marszałkowskiego 

Biuletyn Informacji Publicznej dla małopolskich organizacji pozarządowych.  

 

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 2014 r. odbyła się kolejna – X edycja – Konkursu „Kryształy Soli”, którego głównym celem jest 
wzmacnianie wizerunku organizacji pozarządowych, promocja działań najlepszych organizacji,  
i popularyzacja dobrych praktyk. Statuetka „Kryształy Soli” jest wyrazem uznania samorządowych 
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władz Województwa dla tych wszystkich, którzy poświęcają swój czas dla budowania wspólnego 
dobra. W konkursie wzięło udział 41 organizacji. Kapituła Nagrody wyłoniła 5 laureatów  
i 5 wyróżnionych oraz Laureata Nagrody Grand Prix. Po raz drugi zorganizowany został plebiscyt  
o tytuł „Laureata Nagrody Internautów – Konkursu Kryształy Soli”. Zdaniem internautów 
najpopularniejszą organizacją, cieszącą się największym zaufaniem wśród mieszkańców 
województwa zostało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło  
w Wolbromiu, które zdobyło 3105 głosów. 
 

KRYSZTAŁY SOLI – EDYCJA X , 2014 

LAUREAT GRAND PRIX FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH  
 

KATEGORIA POLITYKA SPOŁECZNA ZDROWIE ORAZ 

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Laureat: Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN 
Wyróżnienie: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci  
z Zespołem Downa „Tęcza” W Krakowie 

KATEGORIA OCHRONA DZIEDZICTWA  
KULTUROWEGO 

 

Laureat: Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Na Jurze” 
Wyróżnienie: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo – Wschodnich Oddział w Tarnowie 

KATEGORIA EDUKACJA I NAUKA 
 

Laureat: Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana”  
w Nowym Sączu 
Wyróżnienie: Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży 
ST.R.I.M 

KATEGORIA SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, EKOLOGIA 

ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA 

PRZYRODNICZEGO 

Laureat: Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa 
Wyróżnienie: Stowarzyszenie HOMINI ET TERRAE  
z Zabierzowa 
 

KATEGORIA AKTYWIZACJA GOSPODARCZA  
I OBYWATELSKA 

 

Laureat: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych 
Wyróżnienie: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich  
w Głogoczowie 

 

 

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 2014 roku przeprowadzono 

kolejną VIII edycję nagrody. Do tegorocznej edycji zgłoszono 19 kandydatur, z których Kapituła 

Nagrody wyłoniła 4 laureatów, 3 wyróżnionych oraz Laureata Nagrody Grand Prix. 

 

AMICUS HOMINUM – EDYCJA IX , 2014 

LAUREAT GRAND PRIX KS. ANDRZEJ AUGUSTYŃSKI  

KATEGORIA POLITYKA SPOŁECZNA  
                        I PRORODZINNA 

Laureat: Ks. Andrzej Augustyński 
Wyróżnienie: Jarosław Chodorowski 

KATEGORIA PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 
   

Laureat: Barbara i Jerzy Stuhrowie  
Wyróżnienie: Jerzy Kornaus  

KATEGORIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM 
  

Laureat: Lidia Jazgar 
 

KATEGORIA SPORT I EDUKACJA 
  

Laureat: Jerzy Kasprzyk  
Wyróżnienie: Piotr Dusza  

KATEGORIA DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA Laureat: Łukasz Kaleta  
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3.4. KAMPANIA 1 % – POŚWIĘCONA POPULARYZACJI MECHANIZMU ODPISU 1% PODATKU NA RZECZ 

ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

W 2014 r. Województwo Małopolskie po raz kolejny zaangażowało się w działania mające na celu 

popularyzację idei odpisu 1% podatku na rzecz małopolskich organizacji pożytku publicznego. 

Wzorem lat ubiegłych prowadzona była zakładka na stronie www.malopolskie.pl, na której 

umieszczane były informacje dotyczące zasad wypełniania rocznych zeznań podatkowych oraz 

bieżące aktualności dotyczące mechanizmu odpisu 1% podatku w regionie (informacje o darmowych 

poradach prawnych, spotkaniach informacyjnych itp.). Ponadto przez cały okres rozliczeniowy 

pracownicy UMWM mieli dołączony do stopki mailowej baner zachęcający do przekazywania 1% na 

rzecz organizacji pożytku publicznego działających w regionie. W trakcie trwania okresu 

rozliczeniowego wykorzystywana była również pieczęć, umieszczana na korespondencji wychodzącej 

z UMWM, przypominająca o tym, jak łatwo wesprzeć organizacje, przekazując im 1% swojego 

podatku.  

 

3.5.  SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 
 
Od kilku lat urząd podejmuje działania promujące społeczną odpowiedzialność biznesu  

w Małopolsce. Serwis „Odpowiedzialna Małopolska” 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. XV TYDZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „KOCHAM KRAKÓW Z WZAJEMNOŚCIĄ” 

MAŁOPOLSKIE DNI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W maju 2014 r. odbyła kolejna, XV edycja „Tygodnia Osób Niepełnosprawnych – Kocham Kraków  

z Wzajemnością”. 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 13 placówek kultury (m.in. Muzeum 

Etnograficzne, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Muzeum Historii Fotografii, Muzeum Orawski Park 

Etnograficzny w Zubrzycy, Muzeum Archeologiczne, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, MOCAK 

Muzeum Sztuki Współczesnej), które zapewniły blisko 3 tys. miejsc dla osób niepełnosprawnych. 
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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 w ramach rozszerzonej formuły Tygodnia Osób Niepełnosprawnych odbyły się Małopolskie 
Dni Osób Niepełnosprawnych w następujących miejscach: 

 Tarnów – „Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Tarnowie; 

 Nowy Sącz - II Sądecki Festiwal Osób Niepełnosprawnych; 

 Nowy Targ - Integracja w powiecie nowotarskim. 
 

4.2. MAŁOPOLSKIE WEKTORY WSPÓŁPRACY 
 

W 2014 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 zajął Urząd Miasta Tarnowa, drugie – 

Urząd Miejski Sułkowice, trzecie – Urząd Miasta Nowy Targ.   

Gala laureatów Małopolskich Wektorów Współpracy odbyła się3 lipca 2014 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 realizowany  jest 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 aktywności zawodowej  

i społecznej osób po 50. roku życia, pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

pochodzących z Małopolski, poprzez stworzenie modelu pracy wolontariuszy po 45. roku życia  

z osobami po 50. roku życia. 

Do końca 2014 roku podjęto następujące działania: 

 Objęto wsparciem 214 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;  

 Przeszkolono i przygotowano 170 wolontariuszy do pracy z osobami w wieku 50+ zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; 

 Przeprowadzono 1 kampanię promocyjną w mediach; 

 Utworzono platformę internetową dla uczestników i otoczenia społecznego popularyzującą 
wiedzę z analiz eksperckich i stanowiącą narzędzie wymiany informacji pomiędzy uczestnikami; 

 Zorganizowano galę podsumowującą I edycje projektu;  

 Zorganizowano miejsca stażowe dla 116 uczestników;  
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 Przygotowano i rozpowszechniono Vademecum i Przewodnik dla wolontariuszy, 
przeprowadzono 4156 uczestnikogodzin szkoleniowych oraz 185 godz. poradnictwa 
psychologicznego dla wolontariuszy/tutorów; 

 Przeprowadzono 4 spotkania informacyjne dotyczące aktywizacji zawodowej;  

 Przeprowadzono  1 149 indywidualnych spotkań 1:1 (uczestnik 50+: wolontariusz 45+); 

 Przeprowadzono 143 spotkań grupowych inspirujących; 

 Przygotowano 1 film inspirujący;  

 Przygotowano 1 publikację podsumowującą, stanowiącą reasume inspiracji uczestników 
projektu do przekraczania własnych barier;  

 Przygotowano 6 ekspertyz;  

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

 

4.4. CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ 

 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (CIZ) współrealizował inicjatywy, zarówno 

lokalne jak i regionalne w celu wymiany doświadczeń, upowszechnia dobrych praktyk oraz promocji 

idei kształcenia ustawicznego. Swoją wiedzą na temat świadczonych usług i planowanych 

przedsięwzięć z zakresu informacji i poradnictwa zawodowego dzielił się z różnymi instytucjami,  

w tym z organizacjami pozarządowymi. Na podstawie porozumienia z Fundacją Boguchwała Winida 

CIZ uczestniczył w cyklicznych spotkaniach dotyczących procesu wsparcia i aktywizacji osób  

z zaburzeniami osobowości. Odbyło się 18 spotkań zgodnie z ustalonym harmonogramem. W 2014 r. 

zorganizowano spotkanie dla Trenerów Zatrudnienia Wspieranego, w którym uczestniczyli TZW  

z różnorodnych instytucji i organizacji. Spotkania były również otwarte dla uczestników z organizacji 

pozarządowych. 

Doradcy zawodowi prowadzili warsztaty aktywizująco – motywacyjne dla klientów zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, tj. osób bezdomnych, bezrobotnych 50+, osób nieaktywne zawodowo   

z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (współpracowali w tym zakresie z Warsztatami Terapii 

Zajęciowej im. J. Pawła II, Domem Dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz 

Stowarzyszeniem „Wiosna”). 

Ponadto doradcy zawodowi aktywnie włączali się również w działania promujące aktywne 

i samodzielne postawy młodych osób planujących przyszłość edukacyjno – zawodową czy 

wkraczających na rynek pracy poprzez wsparcie eksperckie (Tarnowska Liga Debatancka – 

Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie) oraz wsparcie szkoleniowe (Drogowskazy Kariery – Niezależne 

Zrzeszenie Studentów PWSZ w Tarnowie). 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej współpracowało z NGO w zakresie promowania 

przedsiębiorczość organizując w partnerstwie tematyczne zajęcia dla osób zainteresowanych 

problematyką z tego zakresu (współpraca z Tarnowską Lożą Biznesu, Stowarzyszeniem Media 

Polanie). 

Doradcy zawodowi CIZ organizowali i prowadzili grupowe spotkania – łącznie ok. 15 spotkań  

w ramach przygotowania programu Małopolskie Gwarancje dla Młodzieży, których uczestnikami byli 

również przedstawiciele organizacji pozarządowych. W trakcie spotkań przedstawiano m.in. 
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informacje o usługach świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia, ścieżkach rozwoju 

zawodowego, czy oczekiwaniach pracodawców. 

 

W ciągu całego roku CIZ umożliwiał korzystanie ze zbiorów informacji zawodowych i o rynku pracy 

(materiały dostępne w Sali Informacji Zawodowej) oraz korzystanie z Sali INTERpracaNET. 

 

Współpraca  NGO z podregionu nowosądeckiego i Kraju Preszowskiego  w ramach Partnerstwa Na 

Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD-DUNAJEC w 2014 r. zaowocowała realizacją 

wspólnego projektu z zakresu integracji społeczno-zawodowej pn. ”Integracyjny teatrzyk 

pogranicza”,  opracowaniem ścieżek wsparcia dla osób z grup marginalizowanych na transgranicznym 

rynku pracy doprowadzających do zatrudnienia, udostępnieniem mieszkańcom obszarów 

przygranicznych aktualnych informacji o działających organizacjach pozarządowych w obszarze 

polityki społecznej poprzez portal Partnerstwa www.praca-plsk.eu. 

 

Ponadto NGO uczestniczyły w innych wydarzeniach Partnerstwa tj. Transgranicznych Targach Pracy, 

Edukacji i Przedsiębiorczości,  Konferencji pn. „Mobilność Edukacyjno-zawodowa”, spotkaniu Rady 

Partnerów  obszaru integracja społeczno-zawodowa, na którym  uzgodniono wspólne działania  na 

2015 r. 

 

Partnerstwo na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji „POPRAD-DUNAJEC” jest 

porozumieniem o współpracy 65 Partnerów, w tym 9 NGO z podregionu nowosądeckiego oraz 5 NGO 

z Kraju Preszowskiego. Celem partnerstwa jest działalność dla transgranicznego rynku pracy  

w obszarze edukacji na rzecz rynku pracy, mobilności zawodowej oraz integracji społeczno – 

zawodowej, inicjowanie wspólnych projektów i działań na rzecz podnoszenia poziomu zatrudnienia 

mieszkańców przygranicznych obszarów, wsparcie dla osób marginalizowanych na rynku pracy. 

 

4.5. „KONSERWATOR – PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ 

ZATRUDNIENIA” 

 

Projekt zakładał aktywizacje zawodową 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 zawarto 13 umów. Dzięki czemu można było zaktywizować 43 osób 
bezrobotnych w formie czasowego zatrudnienia subsydiowanego bądź staży zawodowych. 
Refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych przez organizatorów form wsparcia wyniosła 
481 955 zł. 
 

 

4.6. 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:  

http://www.praca-plsk.eu/
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 Odbyły się spotkania Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej, podczas których 
Sygnatariusze MPRES omawiali założenia Krajowego Programu na rzecz Rozwoju Ekonomii 
Społecznej oraz konsultowali Regionalny Programu Operacyjnego dla WM na lata 2014-20 w 
obszarze ES; Sygnatariusze Paktu przekazali też Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej 
 swoje propozycje zmian Ustawy o spółdzielniach socjalnych; 

 Od 2011 roku w ramach projektu powstało 295 nowych miejsc pracy (w ramach dotacji) w 46 
spółdzielniach socjalnych; 

 Wyłoniono Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej 2014 w ramach IV edycji 
konkursu – Przedsiębiorstwo Społeczne „Ognisko” Sp. z o.o. oraz zwycięzcę w kategorii 
Debiut Roku – Spółdzielnię Socjalną Enter@; 

 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 7 – 8 czerwca, kampanię popularyzującą 

przedsiębiorczość społeczną wśród uczniów szkół (23 małopolskich szkół ponadgimnazjalnych,  

łącznie 537 uczniów) oraz V Tydzień Ekonomii Społecznej w ramach Światowego Tygodnia 

Przedsiębiorczości – w ramach 20 wydarzeń na 6 uczelniach (UJ, UEK, UP, PWSZ w Nowym Targu, 

Tarnowie i Nowym Sączu) udział wzięło 700 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". 

 

4.7. REGIONALNE OŚRODKI EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  

 

W 2014 r. w Województwie Małopolskim funkcjonowały 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 było 
również wspieranie instytucji i organizacji w nawiązywaniu partnerstw rozwojowych, których 
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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. 

 

4.8. PATRONATY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
 

W 2014 r. w ramach wzmacniania wizerunku małopolskich organizacji pozarządowych Marszałek 

Województwa Małopolskiego objął patronatem ponad 300 przedsięwzięć i projektów  

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

rekomendacji.  

 

4.9. PROJEKTY PARTNERSKIE I PROGRAMY   

 

 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 
prowadzenia doświadczalnych projektów pedagogicznych w dziedzinie Edukacji na rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju i Solidarności Międzynarodowej.  
Działania w ramach projektu skierowane do organizacji pozarządowych:  
 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; 

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

 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; 

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

 zaproszenie wybranych przedstawicieli podmiotów działających w sferze pożytku publicznego  
w obszarze edukacji globalnej w spotkaniach międzynarodowych. 
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 "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 Małopolskim 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, z czego 10 297 062 zł to dotacja ze Strony 

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. . 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 

certyfikowanych produktów lokalnych (w sumie 75 produktów), promowanych i sprzedawanych  

za pomocą zintegrowanego systemu promocji, marketingu i sprzedaży. 

 

  „MODEL WSPÓŁPRACY – WSPÓŁPRACA NA MEDAL. WDRAŻANIE STANDARDÓW WSPÓŁPRACY JST- NGO  
W MAŁOPOLSCE”  

 
W roku 2014 rozpoczęto realizację projektu partnerskiego Województwa Małopolskiego i Fundacji 

Biuro Inicjatyw Społecznych, którego głównym celem jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości 

współpracy między organizacjami pozarządowymi i JST poprzez wdrożenie modelu współpracy 

administracji publicznej z NGO, wypracowanego w ramach projektu systemowego Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej. W roku 2014 zrealizowano m.in. następujące działania: 

 zrekrutowano 4 samorządy (gminy: Krynica Zdrój, Miechów, Bukowina Tatrzańska, Gorlice) 

zainteresowane wdrożeniem modelu współpracy; 

 rozpoczęto organizację spotkań/szkoleń upowszechniających model współpracy na terenie 

Województwa Małopolskiego wśród lokalnych JST i NGO; 
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 zorganizowano Akademię Współpracy – cyklu wsparcia edukacyjnego dla uczestniczących  

w projekcie JST i NGO; 

 rozpoczęto badania potencjału i problemów NGO w samorządach uczestniczących  

w projekcie. 

 
 

  „ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU FUNKCJONOWANIA RAD DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  
W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM, PODKARPACKIM, ŚWIĘTOKRZYSKIM I LUBELSKIM”  
 

Województwo Małopolskie i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu 

Terytorialnego i Administracji w Krakowie realizuje projekt partnerski, którego głównym celem jest 

zwiększenie poziomu instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego oraz partycypacji NGO w procesie 

tworzenia, wdrażaniu i monitorowaniu polityk publicznych, poprzez wzmocnienie potencjału 

istniejących Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz zainicjowanie powstania nowych RDPP.  

W roku 2014 zrealizowano m.in. następujące działania: 

 powołano Forum Rad Działalności Pożytku obejmującego swym zasięgiem województwa: 

małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie i lubelskie; 

 rozpoczęto prace nad wypracowaniem standardów współpracy JST-NGO w zakresie prowadzenia 

konsultacji społecznych oraz wypracowaniem modelowych standardów działania RDPP podczas 

spotkań wojewódzkich (Kielce, Sandomierz, Lublin, Rzeszów, Kraków), w których uczestniczyli 

przedstawiciele JST i NGO z terenu województw objętych projektem. 

 

4.10. PROGRAM „MAŁOPOLSKA – TU TECHNOLOGIA STAJE SIĘ BIZNESEM 
 

Program realizowany poprzez zakup usług promocyjnych u podmiotów organizujących tzw.  

tech-eventy, które zgodnie z założeniami mają służyć promowaniu i kreowaniu postaw 

przedsiębiorczych w obszarze nowoczesnych technologii. W ramach Programu przewidywane jest 

wsparcie firm z branży nowoczesnych technologii (start-upów), wzmocnienie potencjału i zwiększenie 

liczby wydarzeń i spotkań technologicznych, tzw. tech-eventów, a przez to promocja Małopolski jako 

Regionu wspierającego rozwój przedsiębiorczości opartej na nowych technologiach oraz budowanie 

marki „Małopolska”. 

 

5. RADY I ZESPOŁY KONSULTACYJNE 
 
MAŁOPOLSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego, w skład której wchodzi 7 przedstawicieli 

organizacji pozarządowych oraz 7 przedstawicieli administracji, jako ciało opiniodawczo-doradcze 

samorządu województwa powołane w celu kształtowania właściwej współpracy z sektorem 

pozarządowym, w 2014 r. spotkała się na trzech posiedzeniach. 

Przedmiotem obrad w roku 2014 były m.in. następujące tematy: 

1. wkłady własne do projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe z funduszy unijnych: 

Biorąc pod uwagę, że kwestia obowiązkowego zapewnienia wkładów własnych może stanowić 

poważną barierę dla organizacji pozarządowych w aplikowaniu po środki unijne w nowym okresie 

programowania, Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego: 
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 zwróciła się do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z apelem postulującym 

zapewnienie dofinansowania wkładów własnych z budżetu Państwa zgodnie z aktualnym 

poziomem i na dotychczasowych zasadach.  

 Zaprosiła do poparcia tej inicjatywy pozostałe lokalne rady pożytku publicznego  

z terenu Małopolski oraz inne Rady Wojewódzkie oraz jak najszersze grono małopolskich 

organizacji pozarządowych. 

Pismo w tej sprawie zostało wysłane do ówczesnej Pani Minister Elżbiety Bieńkowskiej oraz 

pozostałych Lokalnych Rad Pożytku z terenu Małopolski. 

2. opiniowano Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 r. oraz  

4 zmiany Programu współpracy na rok 2014; 

3. dokonano wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do: 

 forów subregionalnych w ramach procedury uzupełnienia składu forów; 

 bazy członków komisji konkursowych w UMWM. 

4. udział członków Rady w różnego typu zespołach, komisjach, kapitułach itp. na prośbę 

Departamentów UMWM oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych; 

5. rozpoczęto prace nad opracowaniem zasad wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na 

członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 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:  Małopolski Pakt na rzecz Ekonomii Społecznej, Zespół ds. ekonomii 

społecznej w ramach tworzonego w Województwie Małopolskim Wieloletniego regionalnego 

planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju 

instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie; 

 polityki społecznej: Małopolska Rada do Spraw Polityki Senioralnej; 

 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: Grupa Robocza do spraw regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, Forum 

Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Forum Subregionu Tarnowskiego, Forum 

Subregionu Sądeckiego, Forum Subregionu Podhalańskiego, Forum Małopolski Zachodniej, 

Komisje konkursowe oraz Kapituły Nagród.  
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6. WOLONTARIAT W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
 

W 2014 roku Urząd współpracował z 121 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.  

   

   

WYKRESY ZMIENIONE 

WOLONTARIAT PRACOWNICZY  

W 2014 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.  

 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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Załącznik nr 1 
 

Zestawienie środków finansowych przekazywanych organizacjom pozarządowym  
w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w roku 2014 

Tabela I. Konkursy roczne 

Lp. 

Nazwa obszaru Nazwa zadania Edycje 
Liczba 
umów 

Kwota przyznanej dotacji 

1 
Działalność na rzecz osób w 

wieku emerytalnym 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 
r. zadań publicznych WM z obszaru pomocy 
społecznej, w zakresie wspierania 
funkcjonowania społecznego oraz 
przeciwdziałania wykluczeniu osób 
starszych 

1 22 457 000 zł 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 
r. zadań publicznych WM z obszaru pomocy 
społecznej na  organizację Małopolskiego 
Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku 

1 1 82 995 zł 

2 
Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych  

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego z 
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych w 2014 r. 

1 36 595 763,08 zł 

3 
Przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego 
w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania 
uzależnieniom w 2014 r. 

1 12 250 000 zł 

4 Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego 
w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku 
w ramach upowszechniania kultury 
fizycznej – „Małopolska na sportowo” 

1 145 1 392 000 zł 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego 
w dziedzinie kultury fizycznej w ramach 
upowszechniania kultury fizycznej z zakresu 
realizacji programu "Mały Mistrz" 

1 1 100 000 zł 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego 
w dziedzinie kultury fizycznej z zakresu 
realizacji projektu „Wakacje z piłką nożną”, 
Małopolska Biega oraz projektu „Rodzinne 
rajdy rowerowe” 

1 7 650 000 zł 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego 
w dziedzinie kultury fizycznej w ramach 
upowszechniania kultury fizycznej z zakresu 
realizacji projektu „Multisport” 

1 1 150 000 zł 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego 
w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku – 
szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – 
szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej 
sportowo w ramach kadry wojewódzkiej 
młodzików w sportach zimowych – 
„Małopolska Kadra 2022” 

1 1 95 000 zł 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego 
w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku – 
przygotowanie organizacji XXI 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 
sportach zimowych MAŁOPOLSKA ‘2015 

1 1 100 000 zł 

5 
Nauki, szkolnictwa wyższego, 
edukacji, oświaty i wychowania 

Regionalny Program Stypendialny 1 3 1 000 000 zł 

Małopolskie Dziedzictwo  
Bon -Edukacyjny 

1 11 100 000 zł 
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Edukacja globalna w Małopolsce 1 8 85 650 zł 

6 

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

Mecenat Małopolski 1 178 2 018 000 zł 

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci 
polskich ze wschodu 

1 6 150 000 zł 

Małe granty – 25 128 466 zł 

7 
Turystyki i krajoznawstwa 

Małopolska Gościnna 2 34 1 250 000 zł 

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

1 1 1 212 000 zł 

8 Ratownictwo i ochrona ludności 
Otwarty konkurs ofert na zadania z 
zakresu ratownictwa górskiego i 
wodnego 

1 8 300 000 zł 

9 

Pomoc ofiarom katastrof, klęsk 
żywiołowych, konfliktów 
zbrojnych i wojen w kraju i za 
granicą 

Otwarty konkurs ofert pn Działania na rzecz 
pomocy niesionej przez województwo 
małopolskie uchodźcom w Kurdystanie 

1 1 200 000 zł 

10 
Promocji i organizacji 
wolontariatu/Działalność na 
rzecz organizacji pozarządowych 

Małe granty – 3 25 000 zł 

SUMA 20 505 10 341 874,08 zł 

Tabela II. Konkursy wieloletnie w latach 2013 - 2017 

1 

Pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin 
i osób, w tym wspieranie rodziny 
i systemu pieczy zastępczej 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego 
na lata 2013-2017 w zakresie organizacji i 
prowadzeniu ośrodków adopcyjnych - 3 1 407 489,15 

2 
Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej 

Otwarty konkurs ofert na 
współzawodnictwo i szkolenie sportowe 
dzieci i młodzieży na lata 2013-2014 

- 6 1 300 000 zł 

3 
Promocji i organizacji 
wolontariatu 

Otwarty konkurs ofert z dziedziny promocji i 
organizacja wolontariatu na lata 2013-2014 - 8 82 195 zł 

4 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego; 

Otwarty konkurs ofert pn. "Mecenat 
Małopolski Plus" na lata 2014 - 2015 1 31 985 000 zł 

SUMA 1 48 3 774 684,15 

SUMA Tabela I + II 21 553 14 116 558,23 
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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” 
125 544 000 zł 

„Małopolska – tu technologia staje się biznesem” 16 237 140 zł 

inne 26 559 600 zł 

ustawa o ochronie 
zabytków i opiece nad 
zabytkami  

Ochrona zabytków  131 3 500 000 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) 

3 231 610,80 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  

12 4 599 829,34 zł 

ustawa o zasadach 
prowadzenia polityki 
rozwoju 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 161 59 847 061 zł zł 4 

PO KL (Projekt Konserwator) 
13 481 955 zł 

PO KL (Projekt 50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni) 1 1 515 221,00 zł 5 

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 
1 998 557,40 zł 

ustawa o wspieraniu 
obszarów wiejskich z 
EFRROW 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 
382 15 450 268,42 zł 

ustawa o samorządzie 
województwa 

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

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. 
2 285 096,55 

SUMA 873 28 403 278,51 zł 

 

                                                           
4 Suma środków przekazanych organizacjom pozarządowym oraz kościołom i związkom wyznaniowym na podstawie umów podpisanych w 2014 r. 
5 Suma środków przekazanych organizacjom pozarządowym oraz kościołom i związkom wyznaniowym na podstawie umów podpisanych w 2014 r. 


