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CZĘŚĆ I
IDEA MPI 2030
I.

WSTĘP

Małopolski Plan Inwestycyjny 2030 (MPI 2030) jest dokumentem, który obejmuje przedsięwzięcia
o strategicznym znaczeniu dla regionu, planowane do realizacji przez Samorząd Województwa
Małopolskiego oraz podległe mu jednostki. Jest wykazem najważniejszych przedsięwzięć
zaplanowanych do realizacji w perspektywie 2030 roku, przy czym pod pojęciem przedsięwzięcia
rozumiane są zarówno projekty o charakterze stricte inwestycyjnym, jak i te skierowane do
mieszkańców regionu tzw. projekty miękkie.
MPI 2030 koncentruje się na przedsięwzięciach strategicznych ujętych w Strategii Rozwoju
Województwa „Małopolska 2030” (SRWM 2030), ale obejmuje także inne projekty, nieujęte w tym
dokumencie1, mające jednak kluczowe znaczenie dla rozwoju województwa. Tym samym dokument
stanowi jeden z głównych instrumentów koordynacji polityki inwestycyjnej Samorządu
Województwa.
Podstawą prawną przyjęcia MPI 2030 były następujące dokumenty:
 ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. 2018 poz. 913 tekst
ujednolicony);
 Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, (Uchwała Sejmiku Województwa
Małopolskiego nr XXXI/422/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku);
 Plan Zarządzania Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” (Uchwała Zarządu
Województwa Małopolskiego nr 1423/21 z dnia 7 października 2021 roku).
MPI 2030 obejmuje wieloletnie przedsięwzięcia, których realizacja przyczyni się do poprawy
komfortu i jakości życia mieszkańców, a także zwiększy atrakcyjność inwestycyjną regionu.
W związku z tym, zapisy MPI 2030 są uwzględniane przy opracowywaniu projektów budżetu
Województwa Małopolskiego w kolejnych latach.

Potrzeba uwzględnienia w MPI projektów nieujętych w Strategii Rozwoju Województwa Małopolska 2030 (SRWM
2030) będzie wynikała z bieżącej polityki rozwoju regionu prowadzonej przez Zarząd Województwa Małopolskiego
przyjętej już po przyjęciu SRWM 2030 przez Sejmik Województwa Małopolskiego.
1
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Nadrzędnym zadaniem dokumentu jest wsparcie Zarządu Województwa Małopolskiego (ZWM)
i pozostałych interesariuszy w strategicznym zarządzaniu rozwojem regionu.
Rys. 1 Schemat wdrażania polityki rozwoju w Województwie Małopolskim

Źródło: Plan Zarządzania Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”

Równolegle z MPI 2030 nadal obowiązującym dokumentem będzie Małopolski Plan Inwestycyjny
na lata 2015-2023 (MPI 2015-2023). Dokument ten przestanie obowiązywać wraz z zakończeniem
realizacji zawartych w nim przedsięwzięć.
Wdrażanie MPI 2030 daje Zarządowi Województwa Małopolskiego narzędzie do lepszej koordynacji
polityki rozwoju, co jest szczególnie istotne w sytuacji równoległej realizacji wielu przedsięwzięć.
MPI 2030 pozwala na usprawnienie działań organizacyjno-technicznych, zapewnia optymalizację
wykorzystania środków finansowych przy realizacji działań inwestycyjnych w kolejnych latach, a w
wyniku systematycznie prowadzonego monitoringu, dostarcza zunifikowanych informacji
o postępach we wdrażaniu poszczególnych przedsięwzięć.
Ponadto MPI 2030 stanowi źródło informacji dla społeczności regionu, partnerów Samorządu
Województwa oraz inwestorów o planowanych kierunkach działań inwestycyjnych samorządu
województwa. Komunikując swoje zamierzenia inwestycyjne za pośrednictwem MPI 2030,
samorząd regionalny zwiększa swoją wiarygodność wobec partnerów.
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Korzyści płynące z przygotowania MPI 2030 to przede wszystkim:


skuteczna realizacja strategii rozwoju województwa, programów i planów strategicznych;



lepsze planowanie oraz kontrola wydatków Województwa;



wydłużenie horyzontu planowania inwestycyjnego;



orientacja przedsięwzięć na realizację konkretnych celów;



informowanie społeczeństwa i partnerów Samorządu Województwa o prowadzonej polityce
inwestycyjnej.

II.

ZASADY OPRACOWANIA MPI 2030

Proces przygotowania zapisów MPI 2030 został oparty na następujących generalnych zasadach:
1. zasada spójności - MPI 2030 jest zgodny z dokumentami krajowymi i regionalnymi
o charakterze strategicznym i programowym;
2. zasada zrównoważonego rozwoju - rozwój społeczny i gospodarczy nie może pozostawać
w konflikcie z interesami ochrony środowiska i ładu przestrzennego. Projektowane działania
muszą uwzględniać potrzeby przyszłych pokoleń, dlatego nie mogą naruszać równowagi
przyrodniczej i przestrzennej;
3. zasada kompleksowości - wypracowane rozwiązania powinny angażować wszelkie dostępne
potencjały tak, aby zapewnić efektywną realizację przyjętych celów;
4. zasada racjonalnego gospodarowania - wydatki publiczne powinny być dokonywane
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów
z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych
celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach
wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
5. zasada efektywności inwestycyjnej - za priorytetowe zadania uznane będą inwestycje;
o najwyższym stopniu efektywności ekonomicznej, mając na uwadze ograniczoność środków
finansowych na realizację MPI 2030;
6. zasada otwartości - MPI 2030 nie jest dokumentem zamkniętym. Dlatego też przewiduje się
procedurę aktualizacji listy projektów zawartych w tym dokumencie.
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III.

INDYKATYWNY ZAKRES MPI 2030

Podstawą wpisania przedsięwzięć do MPI 2030 jest ich kluczowe znaczenie dla polityki rozwoju
Województwa Małopolskiego. Przedsięwzięcia stanowią jedno zadanie lub składają się z większej
liczby projektów realizujących cel danego przedsięwzięcia.
MPI 2030 obejmuje przedsięwzięcia ujęte w podziale na:


I – przedsięwzięcia strategiczne

Zgodnie z zapisami Planu Zarządzania Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”,
w MPI 2030 uwzględnione zostały przedsięwzięcia strategiczne wpisane do SRWM 2030 mające
charakter pojedynczych projektów, bądź realizowanej w ramach danego przedsięwzięcia wiązki kilku
projektów.
Ujęte w dokumencie przedsięwzięcia zostały wylistowane zgodnie z przyjętym w Strategii podziałem
na obszary tematyczne.
Wyjątkiem od tej reguły są następujące zadania ujęte w SRWM 2030, które:
a) nie są realizowane przez samorząd województwa, lecz poprzez niezależne od niego
podmioty w ramach konkursów dofinansowanych ze środków programu regionalnego
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 lub w formule konkursów/grantów
z budżetu województwa.
b) mają charakter programów współpracy, zadań realizowanych z udziałem budżetu
województwa, ale angażujących podmioty niezależne od samorządu województwa, tj.:
o III Igrzyska Europejskie;
o Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego;
o Program Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą;
o Centrum Współpracy Regionalnej.
Powyższe przedsięwzięcia będą monitorowane w ramach przygotowywanego corocznie Raportu
o stanie województwa zgodnie z art. 34a ustawy o samorządzie województwa.



II – projekty kluczowe

Przedsięwzięcia kluczowe dla polityki rozwoju Województwa, nieujęte w „Wykazie przedsięwzięć
strategicznych” SRWM 2030, realizowane przez samorząd i spełniające (łącznie) następujące
przesłanki:
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- są istotne dla strategicznego rozwoju regionu niezależnie od tego czy mają charakter inwestycyjny
czy są przedsięwzięciami skierowanymi do mieszkańców województwa (działania „miękkie”);
- są przedsięwzięciami wieloletnimi;
- nie są bieżącymi zadaniami Województwa;
- stanowią odpowiedź na zmieniające się wyzwania stojące przed Małopolską w dłuższej
perspektywie czasowej.

Małopolanie
 Przedsięwzięcia strategiczne:
Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IM01

RODZINA

Regionalny

2020-2030

49 mln

W CENTRUM

Ośrodek Polityki
Społecznej

Opis przedsięwzięcia

Zwiększenie dostępności do: usług interwencji konkursowych wdrażanych lokalnie w sferze
włączenia społecznego i usług społecznych w obszarach: wsparcia dziennego dla dzieci
i młodzieży; wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością
i nieharmonijnym rozwojem; wsparcia osób o ograniczonej samodzielności ze względu na wiek,
chorobę lub niepełnosprawność; aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem

społecznym,

pomocy

osobom/rodzinom

w

problemach

i kryzysach. Inkubowanie innowacji społecznych.
Projekty wpisujące się w przedsięwzięcie RODZINA W CENTRUM:
Symbol

Nazwa projektu (typ)

Operator

IM01

Inkubator Włączenia Regionalny

A

Społecznego

Ośrodek Polityki

(miękki)

Społecznej

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

2020-2023

5,8 mln

Opis projektu

Poszukiwanie, kreowanie i promowanie rozwiązań, które mogą podnieść jakość życia
mieszkańców to jedno z najważniejszych zadań nowoczesnej polityki społecznej. Aby tego
dokonać poszukujemy osób, organizacji i instytucji, które bazując na własnych doświadczeniach,
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ale też na chęci zmiany, potencjale współpracy i otwartości wspólnie z nami tworzą warunki do
rozwoju innowacji społecznych.
Symbol

Nazwa projektu (typ)

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IM01

Małopolskie Centra

Regionalny

2021-2027

23 mln

B

Usług Społecznych

Ośrodek Polityki

(miękki)

Społecznej

Opis projektu

Stworzenie warunków do upowszechnienia nowego modelu funkcjonowania pomocy społecznej
opartego o kooperacje i wspólne angażowanie zasobów - Centra Usług Społecznych.
Zakres: Rozwój oferty usług społecznych wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb – granty
w limitowanej wysokości, poprzedzony:
-lokalną diagnozą potrzeb i potencjałów w zakresie usług społecznych oraz konsultacjami
społecznymi ze wspólnotą samorządową opracowaniem i aktualizacją koszyka usług
w oparciu o lokalne zasoby
-zapewnieniem kluczowych specjalistów - organizatora społeczności lokalnej, organizatora usług
społecznych, koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych
doradztwem dla gmin w zakresie opracowania planów organizowania społeczności lokalnej
i standaryzacji usług społecznych.
Symbol

Nazwa projektu (typ)

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IM01

Skuteczni dla

Regionalny

2021-2027

10 mln

C

rodziny

Ośrodek Polityki

(miękki)

Społecznej

Opis projektu

Wsparcie kadr realizujących usługi społeczne, sprostanie wyzwaniom postpandemicznej
rzeczywistości i wdrożenie nowych rozwiązań dla rodziny.
Zakres:
Programy szkoleniowe dla grup zawodowych – kadr opiekuńczych, pracowników wspierających
rodziny z dziećmi, organizujących oparcie społeczne dla osób doświadczających kryzysów,
Oferta szkoleniowa – kursy, superwizja, coaching zawodowy, doradztwo - zespoły wyjazdowe,
punkt konsultacyjny, formy zdalne, sieciowanie.
Programy szkoleniowe w obszarach problemowych – zaplecze informacyjne służące
profilowaniu interwencji, modele usług podnoszące jakość, wsparcie kompetencyjnie
pracowników w nowych problemach – pandemia, cyberuzależnienia, problemy zdrowia
psychicznego, proces deinstytucjonalizacji usług społecznych, CUS Doradztwo dla OPS
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i PCPR inkubujące pomysły i selekcjonujące przedsięwzięcia do wsparcia w ramach aktywnej
integracji RPO WM 2021-2027
Symbol

Nazwa projektu (typ)

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IM01

Usługa wrażliwa -

Regionalny

2021-2027

10 mln

D

małopolski system

Ośrodek Polityki

upowszechniania

Społecznej

innowacji
społecznych
(miękki)
Opis projektu

Zapełnianie luk w usługach społecznych poprzez wprowadzenie do systemu nowych,
niedostępnych dotąd świadczeń, niestandardowych sposobów postępowań i usprawnień, których
potrzebują mieszkańcy
Zakres:
Upowszechniane rozwiązań przetestowanych w małopolskich projektach inkubujących,
innowacje społeczne poprzez system grantów - udostępnienie rozwiązań wyselekcjonowanych
przez operatora ze względu na:
-pozytywny wynik testu możliwość implementacji w obowiązującym otoczeniu prawnym,
-korzystną relację nakładów kosztów i pracy do oczekiwanych wyników,
-kompatybilność z istniejącymi rozwiązaniami, w tym zapełnienie luki w systemie wsparcia
odpowiadanie na żywotne potrzeby grupy potencjalnych użytkowników.

Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IM02

MAŁOPOLSKI

Departament

2023-2026

110 mln

TELEANIOŁ 2.0

Rodziny, Zdrowia

(miękki)

i Spraw
Społecznych

Opis przedsięwzięcia

Wsparcie osób o ograniczonej samodzielności ze względu na wiek, chorobę lub
niepełnosprawność, poprzez rozwój usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania
oraz rozwój usług wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (teleopieka,
telemedycyna); wsparcie rodzin w opiece nad osobami niesamodzielnymi.
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Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IM03

CYFROWY ASYSTENT

Regionalny

2021-2022

72 tys.

1.0 - pilotaż

Ośrodek
Polityki
Społecznej

(miękki)
Opis przedsięwzięcia

Digitalizacja, informatyzacja i transformacja cyfrowa służb społecznych poprzez wsparcie
kompetencyjne w zakresie korzystania z technologii cyfrowych dla pracowników i klientów służb
społecznych, inwestycje w infrastrukturę cyfrową służb społecznych, wypracowywanie knowhow.

Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IM04

ROZWÓJ SYSTEMU

Departament

2021-2030

307,5 mln

OPIEKI

Rodziny,

ZDROWOTNEJ ORAZ

Zdrowia

DZIAŁANIA

i Spraw

PROFILAKTYCZNE

Społecznych

Opis przedsięwzięcia

Rozwój usług zdrowotnych w regionie, w szczególności poprzez zakup sprzętu specjalistycznego
dla podmiotów leczniczych oraz rozwiązania infrastrukturalne zwiększające zakres i jakość
świadczonych usług (np. Rozwój Ośrodków Onkologicznych w Wojewódzkich Podmiotach
Leczniczych, Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia) oraz bezpieczeństwo sanitarnoepidemiologiczne. Ważnym elementem projektu jest rozwój usług środowiskowych
świadczonych w oparciu o bazę infrastrukturalną i potencjał kadr podmiotów leczniczych (np.
Małopolskie Centrum Leczenia Uzależnień oraz Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży),
a także edukacja zdrowotna, działania profilaktyczne służące upowszechnianiu badań
diagnostycznych oraz sieciowanie podmiotów leczniczych dla budowania wspólnej,
kompleksowej oferty, szczególnie na terenach z deficytem dostępu do wysokiej jakości usług
zdrowotnych (np. Sieć Ośrodków Edukacji Prozdrowotnej w oparciu o ośrodki rehabilitacyjne
w regionie).

Projekt wpisujący się w przedsięwzięcie ROZWÓJ SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ORAZ DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
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Symbol

Nazwa projektu (typ)

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IM04

Rozwój Ośrodków

Departament

2022-2027

150, 5 mln

A

Onkologicznych

Rodziny,

w Wojewódzkich

Zdrowia

Podmiotach Leczniczych

i Spraw

w celu poprawy jakości i

Społecznych

dostępności do
diagnostyki i terapii
chorób nowotworowych /
Małopolska Onkologia
(inwestycyjny)
Opis projektu

Projekt zakłada rozwój ośrodków onkologicznych, zaplanowany wstępnie podział na podmioty:


Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie 80 mln zł;



Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 19,0 mln zł;



Szpital Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie wynoszą 21,5 mln zł;



Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 30,0 mln zł.

Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IM05

BEZPIECZNA

Departament

2022-2030

100,3 mln

MAŁOPOLSKA

Rolnictwa

Opis przedsięwzięcia

Zadanie cyklicznie realizowane przez Województwo Małopolskie, w zależności od zgłoszonego
zapotrzebowania oraz dostępnych w budżecie środków finansowych na dany rok obejmuje m.in.:
- dotacje dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
- wsparcie finansowe służb działających na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- wsparcie podmiotów uprawionych do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego.
Projekt wpisujący się w przedsięwzięcie BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA
Symbol

Nazwa projektu (typ)

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IM05

Bezpieczna małopolska –

Biuro

2022-2027

30 mln

A

bon na ratowanie

Inwestycji

(inwestycyjny)

Strategicznych

Opis projektu
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Celem Projektu jest wzmocnienie potencjału technicznego małopolskich jednostek Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego oraz zwiększenie ich zdolności reagowania w sytuacjach zagrożenia
w województwie małopolskim,w zakresie: niesienia pomocy w górach ludziom, których zdrowie
lub życie jest zagrożone; zapobiegania wypadkom w górach, w tym ratownictwa narciarskiego;
ochrony środowiska górskiego; działań ratowniczych na obszarach wodnych; akcji ratowniczych
w zagrożeniach powszechnych, katastrofach naturalnych, awariach technicznych, zwalczaniu
powodzi i pożarów na wodach. Realizacja ww. celów odbędzie się poprzez modernizację/budowę
obiektów wraz z niezbędnym wyposażeniem stacji ratunkowych dla WOPR, TOPR, GOPR.

Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IM06

CENTRUM MUZYKI

Biuro

2021-2027

450,5 mln

W KRAKOWIE

Inwestycji

(inwestycyjny)

Strategicznych

Opis przedsięwzięcia

Budowa obiektu mającego zapewnić odpowiednie warunki pracy i perspektywy rozwoju dla
małopolskich zespołów artystycznych, w tym przede wszystkim dla Filharmonii Krakowskiej.
Centrum Muzyki będzie wykorzystywane także do realizacji „społecznej funkcji sztuki”. Z jednej
strony będzie miejscem spektakularnych koncertów i festiwali, z drugiej – intensywnej
działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz miejscem odpoczynku.

Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IM07

MUZEA DOMOWE -

Departament

2020-2025

492 tys.

OŻYWIANIE

Kultury

TOŻSAMOŚCI W

i Dziedzictwa

SPOŁECZNOŚCIACH

Narodowego

LOKALNYCH
MAŁOPOLSKI
(miękki)
Opis przedsięwzięcia

Ochrona i opieka nad dziedzictwem narodowym w Małopolsce znajdującym się w muzeach
domowych poprzez rozpoznanie zbiorów o ponadlokalnym znaczeniu, inwentaryzację kolekcji,
upowszechnianie oraz wypracowanie form współpracy między posiadaczami kolekcji
a profesjonalnymi muzeami.
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Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IM08

MAŁOPOLSKIE

Departament

2022-2027

90 mln

DWORY, ZAMKI I

Kultury

GRODY – "ZIELONA"

i Dziedzictwa

ODNOWA

Narodowego

I ODBUDOWA
ZABYTKÓW ORAZ
ADAPTACJA DLA
NOWYCH FUNKCJI
SPOŁECZNOGOSPODARCZYCH
Opis przedsięwzięcia

Ochrona i opieka nad dziedzictwem narodowym poprzez przeprowadzenie kompleksowych
prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy: obiektach i zespołach
dworskich, zamkach, grodach wraz z otoczeniem, z zastosowaniem rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska naturalnego.
Projekty wpisujące się w przedsięwzięcie MAŁOPOLSKIE DWORY, ZAMKI I GRODY
– "ZIELONA" ODNOWA I ODBUDOWA ZABYTKÓW ORAZ ADAPTACJA DLA
NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH
Symbol

Nazwa projektu (typ)

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IM08

MAŁOPOLSKI DWÓR

Departament

2022-2027

53,5 mln

A

- "ZIELONA"

Kultury

ODNOWA

i Dziedzictwa

I ODBUDOWA

Narodowego

ZABYTKÓW ORAZ
ADAPTACJA DLA
NOWYCH FUNKCJI
SPOŁECZNOGOSPODARCZYCH
(inwestycyjny)
Opis projektu

Projekt zakłada wykonanie remontów konserwatorskich oraz budowlanych robót adaptacyjnych
wraz z zagospodarowaniem terenu w sposób umożliwiający zastosowanie – pomimo obostrzeń
konserwatorskich i w zgodzie z nimi – rozwiązań służących ochronie środowiska tj.:
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termomodernizacji, energooszczędnych technologii budowalnych, instalacji OZE, oszczędnych
instalacji wodnych (w tym deszczówkowych) oraz innych nowych technologii i urządzeń.
Ponadto planuje się działania związane z digitalizacją zasobów muzealnych (materialnych
i niematerialnych) i stworzeniem alternatywnej oferty online dziedzictwa kulturowego wraz
z rozwojem sprzedaży produktów i usług w Internecie, a także zastosowanie nowoczesnych
rozwiązań

cyfrowych

umożliwiających

korzystanie

z

dostępnej

oferty

osobom

z niepełnosprawnościami. Odnowione i zmodernizowane zespoły obiektów zostaną
wyposażone w sprzęt potrzebny do bezpiecznego prowadzenia działalności kulturalnej oraz
w niezbędną infrastrukturę cyfrową. Utrzymaniu efektów końcowych służyć będą dokonane
zabezpieczenia antywłamaniowe, p.poż. i przed klęskami żywiołowymi. Następstwem
przeprowadzonych działań będą odnowione, bezpieczne, spełniające wymogi ochrony
środowiska zespoły i obiekty oraz towarzyszące zielone, otwarte przestrzenie umożliwiające
spędzenie

czasu

w

atrakcyjny

sposób

w

otoczeniu

dziedzictwa

kulturowego.

Zakłada się objęciem projektem małopolskich dworów m.in.: w Wielogłowach; Szymbarku;
Wygiełzowie; Tarnowie; Gorlicach; Zubrzycy.
Symbol

Nazwa projektu (typ)

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IM08

Zamek Lipowiec - klucz

Departament

2022-2027

12 mln

B

do wielkich historii

Kultury

(inwestycyjny)

i Dziedzictwa
Narodowego

Opis projektu

Projekt zakłada dalszą poprawę stanu technicznego i powstrzymanie destrukcji substancji
zabytkowej Zamku Lipowiec, a także remont, odpowiednie wyposażenie i adaptację
pomieszczeń ekspozycyjnych oraz powstanie nowych przestrzeni do działań kulturalnoedukacyjnych. Zakłada się stworzenie jednolitej w odbiorze ekspozycji, łączącej ze sobą
zagospodarowanie przedzamcza na przestrzeń wypoczynku oraz działań kulturalnych,
a także powstanie ogrodów w międzymurzu i kompletną rewitalizację wnętrza zamku
i ekspozycji muzealnych. Działania te przyczynią się do podniesienia standardu świadczonych
usług kulturalnych oraz wpisują się w wieloletnią strategię rozwoju instytucji i jej oferty
programowej.

Główne

cele

projektu

skupiają

się

wokół

działań

związanych

z podniesieniem atrakcyjności zamku, poprawą stanu zachowania obiektu zabytkowego
i wykreowania w nim przestrzeni do dalszego rozwoju oferty programowej muzeum poprzez
remont konserwatorski Zamku Lipowiec i zmianę jakościową jego ekspozycji, a także
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wzmocnienie potencjału kulturowego, ekonomicznego i promocyjnego Małopolski Zachodniej
i regionu, w powiązaniu z aktywnością podmiotów sektora turystyki.
Symbol

Nazwa projektu (typ)

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IM08

Rewaloryzacja,

Departament

2022-2028

24,5 mln

C

konserwacja

Kultury

i rozszerzenie

i Dziedzictwa

publicznych funkcji

Narodowego

muzeum zamek
w Dębnie
(inwestycyjny)
Opis projektu

Projekt swym zakresem obejmie jedyny na terenie Małopolski zachowany zabytek architektury
możnowładczej – rezydencjonalnej, wzniesiony w końcu XV wieku. Jego celem będzie ochrona
zabytkowego Muzeum Zamek w Dębnie wraz z rozszerzeniem i poprawą warunków do
prowadzenia działalności kulturalnej, służących wzrostowi lokalnego i regionalnego rozwoju.
Zakres projektu obejmuje ochronę i rozbudowę zabytku nieruchomego (rekonstrukcja dawnej
kaplicy

zamkowej,

adaptacja

istniejącego

strychu

na

cele

użytkowe,

remont

i konserwację zamku, konserwacja zabytkowej figury św. Jana Nepomucena) oraz ochronę
zabytkowego parku (rewitalizacja parku, remont mostów). Nowe przestrzenie pozwolą
rozszerzyć ofertę kulturalną i edukacyjną, a zastosowane rozwiązania instalacyjne umożliwią
prowadzenie całorocznej działalności kulturalnej.

Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IM09

WIRTUALNE MUZEA

Departament

2023-2029

8,2 mln

MAŁOPOLSKI 2030

Kultury
i Dziedzictwa

(inwestycyjny)

Narodowego

Opis przedsięwzięcia

Cyfryzacja zbiorów m.in. muzeów i instytucji, zwłaszcza zbiorów niedostępnych na co dzień
dla zwiedzających oraz upowszechnianie zasobów już zdigitalizowanych na portalu
internetowym.
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Symbol

IM10

Szacunkowa wartość (zł)

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

MAŁOPOLSKIE

Biuro Inwestycji realizacji
2015-2023 275,7 mln
Strategicznych

CENTRUM NAUKI

Lata

COGITEON
Opis przedsięwzięcia

Wspieranie edukacji poprzez stworzenie kreatywnej przestrzeni, która będzie rozbudzać
zainteresowanie nauką, budować postawę otwartości, aktywności i ciekawości świata oraz
uczyć samodzielnego, twórczego i krytycznego myślenia. Ważnym zadaniem będzie
wyzwalanie potencjału wynikającego ze współpracy przedstawicieli różnych dziedzin: nauki,
sztuki, edukacji, przedsiębiorczości i działalności społecznej. Planuje się utworzenie
interaktywnej ekspozycji stałej i przestrzeni wystaw czasowych, a także specjalistycznych
laboratoriów i sal do pokazów naukowych.
Projekty wpisujące się w przedsięwzięcie w MAŁOPOLSKIE CENTRUM NAUKI
COGITEON
Symbol

Nazwa projektu (typ)

Operator

Lata

Szacunkowa wartość (zł)

IM10

Małopolskie Centrum

Biuro

realizacji

245,7 mln

A

Nauki Cogiteon

Inwestycji

2015-2023

(inwestycyjny)

Strategicznych

Opis projektu

Celem realizacji Projektu jest budowa siedziby Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon, które
realizuje zadania służące wsparciu rozwoju edukacji i nauki w województwie małopolskim.
Wspieranie edukacji odbędzie się poprzez stworzenie kreatywnej przestrzeni, która będzie
rozbudzać

zainteresowanie

nauką,

budować

postawę

otwartości,

aktywności

i ciekawości świata oraz uczyć samodzielnego, twórczego i krytycznego myślenia. Ważnym
zadaniem będzie wyzwalanie potencjału wynikającego ze współpracy przedstawicieli różnych
dziedzin: nauki, sztuki, edukacji, przedsiębiorczości i działalności społecznej. Planuje się
utworzenie

interaktywnej

ekspozycji

stałej

i

przestrzeni

wystaw

czasowych,

a także specjalistycznych laboratoriów i sal do pokazów naukowych.
Symbol

Nazwa projektu (typ)

Operator

Lata

Szacunkowa wartość (zł)

IM10

Cogiteon w zasięgu!

Departament

realizacji

30 mln

B

(miękki)

Edukacji

2023-2030

Opis projektu

„Cogiteon w zasięgu” to nowoczesna i innowacyjna forma projektu edukacyjnego dopełniająca,
rozwijająca ofertę edukacyjną, umożliwiająca dostęp do nowych i ciekawych tematów w tym
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również

możliwość

budowania

relacji

i

społeczności

wśród

odbiorców

i organizatorów. Realizacja projektu odegra istotną rolę w podniesieniu kompetencji uczniów
w

zakresie

nowych

technologii

oraz

popularyzacji

nauki,

kompetencji

miękkich

i proinnowacyjnych.

Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IM11

MAŁOPOLSKIE

Departament

2021-2027

305 mln

LABORATORIUM

Edukacji

WIEDZY
Opis przedsięwzięcia

Wsparcie zdolności szkół i placówek oświatowych do kształtowania kompetencji
uniwersalnych poprzez ułatwienie dostępu do nowoczesnych form edukacji (działania
ukierunkowane na zbudowanie i wdrożenie nowatorskiej oferty edukacyjnej wpisującej się
w programy nauczania w poszczególnych obszarach edukacji oraz działania informacyjne
w celu jej standaryzacji i upowszechniania), a także doradztwo metodyczne (wsparcie rozwoju
kompetencji nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych w zakresie kształtowania
kompetencji uniwersalnych).
Projekty wpisujące się w przedsięwzięcie MAŁOPOLSKIE LABORATORIUM
WIEDZY
Symbol

Nazwa projektu (typ)

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IM11

Małopolski Program

Departament

2021-2027

110 mln

A

Wspierania Uzdolnień

Edukacji

(miękki)
Opis projektu

Projekt składa się z czterech wzajemnie uzupełniających się komponentów:
1.

Programu wsparcia stypendialnego:
a) adresowanego do wszystkich uczniów szkół podstawowych;
b) dedykowanego uczniom (wybranym na podstawie wcześniej ustalonych
kryteriów)

szkół

podstawowych

(począwszy

od

klasy

I)

oraz

ponadpodstawowych wyłonionych w drodze diagnozy w szkołach przez Partnera
Projektu;
2.

Programu wsparcia stypendialnego dedykowanego studentom uczelni medycznych
wyłonionych w drodze samodzielnej aplikacji przez studentów;
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3.

Programu wsparcia stypendialnego obejmującego swym zasięgiem doktorantów
oraz uczestników studiów doktoranckich na kierunkach technicznych wyłonionych
w drodze samodzielnej aplikacji przez doktorantów lub uczestników studiów
doktoranckich;

4.

Wsparcia w zakresie rozwoju uzdolnień uczniów szkół podstawowych.
Grupa docelowa: uczniowie uczęszczający do szkół na terenie Województwa
Małopolskiego, studenci, doktoranci, uczestnicy studiów doktoranckich zamieszkali
na terenie województwa Małopolskiego oraz nauczyciele (psycholodzy, pedagodzy,
doradcy zawodowi), rodzice.

Symbol

Nazwa projektu (typ)

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IM11

Małopolski System

Departament

2021-2027

45 mln

B

Wsparcia Transformacji

Edukacji

Cyfrowej
(miękki)
Opis projektu

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie kompleksowego wsparcia środowiska szkolnego
w realizacji procesów innowacyjnej i prowadzonej systemowo transformacji cyfrowej systemu
oświaty w województwie małopolskim. Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane w trakcie
pandemii COVID-19 deficyty oraz potrzeby społeczności szkolnych i wsparcie wdrożeń
istniejących rozwiązań i dobrych praktyk, które zostały wypracowane tak w Polsce, jak i na
świecie.
Symbol

Nazwa projektu (typ)

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IM11

Małopolski Dwujęzyczny

Departament

2022-2027

60 mln

C

Maluch

Edukacji

(miękki)
Opis projektu

Projekt ma na celu stworzenie sieci dwujęzycznych przedszkoli na obszarach wiejskich
i w małych miastach województwa małopolskiego oraz wzrost umiejętności dzieci do lat 6
w zakresie praktycznego posługiwania się językiem obcym.
Dzieci w wieku przedszkolnym i nauczyciele wychowania przedszkolnego – beneficjenci usług
edukacyjnych, zyskają dostęp do wyjątkowej oferty kształcenia językowego zgodnej
z najnowszymi cywilizacyjnymi trendami w globalnym społeczeństwie.
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Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IM12

ZAWODOWA

Departament

2022-2027

52 mln

MAŁOPOLSKA

Edukacji

Opis przedsięwzięcia

Wsparcie kształcenia kadr dla regionalnej gospodarki, w szczególności poprzez: zwiększanie
współpracy szkół ze środowiskiem pracodawców, wsparcie kształcenia w zawodach
deficytowych,

rozwój

Regionalnych

Rad

Branżowych

oraz

Centrów

Kompetencji

Zawodowych, inwestycje w infrastrukturę oraz sprzęt techno-dydaktyczny, wzmacnianie
kompetencji kadr, promocję: kształcenia zawodowego, doradztwa edukacyjno-zawodowego
oraz kształcenia ustawicznego.
Projekty wpisujące się w przedsięwzięcie ZAWODOWA MAŁOPOLSKA
Symbol

Nazwa projektu (typ)

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IM12

Zawodowa Małopolska

Departament

2022-2027

30 mln

A

(miękki)

Edukacji

Opis projektu

Celem projektu jest wspieranie polityki edukacyjnej w obszarze zawodowym w Małopolsce
i zacieśnienie współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorczości, a sektorem szkolnictwa
zawodowego oraz ułatwienie uczniom zdobywania kwalifikacji i doświadczeń zawodowych,
a przedsiębiorcom pozyskiwanie pracowników i wpływ na ich przygotowanie do zawodu.
Symbol

Nazwa projektu (typ)

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IM12

Powołanie

Departament

2022-2026

22 mln

B

i funkcjonowanie

Edukacji

Wojewódzkich Zespołów
Koordynacji koordynacja na szczeblu
regionalnym w zakresie
kształcenia zawodowego,
szkolnictwa wyższego
oraz uczenia się przez
całe życie
(miękki)
Opis projektu

Celem jest zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz
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kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym
uczenia się dorosłych – planowane projekty koordynacyjne wdrażane z poziomu regionu.
W ramach zadania planuje się powołanie wojewódzkiego Zespołu Koordynacji - ciało
opiniodawczo doradcze dla Zarządu Województwa Małopolskiego.

Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IM13

MAŁPOLSKI DOM

Departament

2022-2025

48 mln

TECHNOLOGII

Edukacji

(miękki)
Opis przedsięwzięcia

Edukacja cyfrowa pracowników sektora publicznego (m.in. administracja, ochrona zdrowia,
kultura) oraz przedsiębiorców i pracowników MŚP, w tym utworzenie regionalnego centrum
rozwoju kompetencji cyfrowych koordynującego te działania merytorycznie i organizacyjnie
w skali województwa (Małopolskiego Domu Technologii).

Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IM14

MAŁOPOLSKI

Wojewódzki

2023-2029

150 mln

POCIĄG DO KARIERY

Urząd Pracy

(miękki)
Opis przedsięwzięcia

Wsparcie procesów uczenia się przez całe życie poprzez rozwój doradztwa zawodowego,
dofinansowanie szkoleń oraz budowanie wartości pracy wśród osób młodych (kontynuacja
projektów „Kierunek Kariera”, „Kierunek Kariera Zawodowa” oraz „Łap skilla!”).

Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IM15

PRACUJĄCY –

Wojewódzki

2023-2029

100 mln

NAJLEPSZA

Urząd Pracy

INWESTYCJA DLA
MAŁOPOLSKI
Opis przedsięwzięcia

Kompleksowe wsparcie mieszkańców Małopolski, niezależnie od ich sytuacji zawodowej
i życiowej czy możliwości finansowych, na rzecz wzrostu zatrudnienia i poprawy jego jakości,
w tym

poprzez

wypracowanie i

wdrożenie w małopolskich firmach rozwiązań
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z zakresu zarządzania wiedzą, zarządzania wiekiem, profilaktyki zdrowotnej, godzenia życia
zawodowego z prywatnym.
Projekt wpisujący się w przedsięwzięcie PRACUJĄCY – NAJLEPSZA INWESTYCJA
DLA MAŁOPOLSKI
Symbol

Nazwa projektu (typ)

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IM15

Nowy start w Małopolsce

Wojewódzki

2023-2029

50 mln

A

2.0

Urząd Pracy

(miękki)
Opis projektu

Wsparcie osób powracających z zagranicy oraz imigrantów, którzy mieszkają lub planują
osiedlić się i pracować w Małopolsce, w ustabilizowaniu ich życia zawodowego. Projekt
realizowany w oparciu o doświadczenia WUP Kraków zdobyte w trakcie realizacji projektu
Nowy start w Małopolsce.
Symbol

Nazwa projektu (typ)

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IM15

Pracownicy - najlepsza

Wojewódzki

2023-2029

50 mln

B

inwestycja dla firmy

Urząd Pracy

(miękki)
Opis projektu

Wykorzystanie potencjału małych i średnich firm rodzinnych jako miejsca zatrudnienia
i nauki zawodu poprzez wsparcie rozwoju tych firm, pomoc w znalezieniu i zatrudnieniu
nowych pracowników lub zalegalizowaniu obecnego zatrudnienia w tych firmach.

 Projekty kluczowe:

Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IIM01

Małopolska Niania 3.0

Regionalny

2021-2027

59 mln

(miękki)

Ośrodek
Polityki
Społecznej

Opis przedsięwzięcia

W ramach projektu realizowane będą działania związane ze wsparciem bieżącej opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani ponoszonych
przez rodziców/ opiekunów dzieci (Moduł I), a także poprzez dofinansowanie kosztów opieki
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nad dziećmi z niepełnosprawnościami oraz nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością lub
nieprawidłowym rozwojem świadczonej przez żłobki i kluby dziecięce (Moduł II).

Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IIM02

Remont i modernizacja

Departament

2022-2025

30 mln

Gmachu Głównego

Kultury

Teatru im. Juliusza

i Dziedzictwa

Słowackiego w

Narodowego

koniecznych

prac

Krakowie
(inwestycyjny)
Opis przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie

zakłada

przeprowadzenie

remontowych

i modernizacyjnych w budynku Gmachu Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego
w Krakowie, w tym w szczególności w zakresie kompleksowego remontu dachu wraz
z wymianą rur spustowych odwadniajacych dach z elementami termomodernizacji oraz
remontem wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej z modernizacją sanitariatów
w części dla widzów oraz zaplecza technicznego.

Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IIM03

Waloryzacja

Departament

2022-2023

1,8 mln

zabytkowego gmachu

Kultury

Muzeum

i Dziedzictwa

Archeologicznego

Narodowego

w Krakowie dla
wzmocnienia funkcji
muzealnych w zakresie
adaptacji strychu
siedziby do funkcji
użytkowych wraz z
wykonaniem windy
i klatki schodowej
(inwestycyjny)
Opis przedsięwzięcia

Głównym celem projektu jest poprawa warunków udostępniania niepowtarzalnego
23

dziedzictwa archeologicznego oraz podniesienie konkurencyjności Muzeum
Archeologicznego w Krakowie poprzez wdrożenie nowoczesnej oferty kulturalnoedukacyjnej
z zakresu prezentowania
i upowszechniania dziedzictwa archeologicznego. Ideą, która przyświeca realizacji projektu
jest poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, zwiększenie dostępu do kultury i
dziedzictwa archeologicznego oraz wzmocnienie oferty kulturalnej i turystycznej MAK.
Bezpośrednim rezultatem projektu będzie udostępnienie nowych przestrzeni do działalności
kulturalnej, szczególnie ekspozycyjnej, edukacyjnej i turystycznej w poddaszu zabytkowego
Gmachu Muzeum.

Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IIM04

Interaktywna

Departament

2022-2027

12,1 mln

platforma kultury

Kultury

i dziedzictwa

i Dziedzictwa

MALOPOLSKA.GO.C

Narodowego

ULTURE.EU
(inwestycyjny)
Opis przedsięwzięcia

Projekt zakłada uruchomienie multimedialnej platformy streamingowej Województwa
Małopolskiego pod nazwą malopolska.go.culture.eu. Docelowo platforma służyć będzie
instytycjom kultury Województwa Małopolskiego, placówkom kulturalnym jst oraz szkołom
artystycznym z terenu województwa małopolskiego. Zakłada się, że narzędzie to będzie się
składało z komplementarnych modułów: internetowej telewizji kulturalnej; interaktywnej
przestrzeni do prezentacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Małopolski
w postaci

zmapowanych

i

zdigitalizowanych na serwerach zbiorów muzealnych

i bibliotecznych, kolekcji i zabytków architektury z wykorzystaniem technologii 3D i 4D;
narzędzi umożliwiających prezentację i wirtualny spacer po skarbach dziedzictwa naturalnego,
wykorzystujące walory krajobrazowe Małopolski.

Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IIM05

Rozbudowa i

Departament

2022-2025

30 mln

modernizacja Domu

Kultury

Podhalańskiego w

i Dziedzictwa

Ludźmierzu dla

Narodowego
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potrzeb Instytutu
Dziedzictwa
Niematerialnego Ludów
Karpat w Ludźmierzu
MCK Sokół w Nowym
Sączu - Etap II
(inwestycyjny)
Opis przedsięwzięcia

Etap II zakłada powstanie części edukacyjno-socjalnej, która umożliwi prowadzenia zajęć
stacjonarnych w cyklach wielodniowych. Całość po modernizacji będzie dostępna dla osób
z niepełnosprawnościami.

Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IIM06

RESPONDENT - SMP-

Regionalny

2022-2023

144 tys.

COSME

Ośrodek

(miękki)

Polityki
Społecznej

Opis przedsięwzięcia

Celem przedsięwzięcia jest rozwój lokalnych i regionalnych działań wzmacniających
zarządzanie zasobami wspólnot opartych na ekonomii społecznej jako głównego elementu
społecznie zrównoważonego procesu zielonej transformacji.

Gospodarka
 Przedsięwzięcia strategiczne:
Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IG01

MAŁOPOLSKI

Departament

2023-2027

42 mln

MOST INNOWACJI

Nadzoru

(miękki)

Właścicielskiego
i Gospodarki

Opis przedsięwzięcia

Celem projektu jest systemowe wsparcie rozwoju innowacyjności firm i realizacji projektów
B+R oraz komercjalizacja nowoczesnych technologii rozwijanych w obszarach inteligentnych
specjalizacji.
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Projekt wpisujący się w przedsięwzięcie MAŁOPOLSKI MOST INNOWACJI
Symbol

Nazwa projektu (typ)

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IG01

Zarządzanie

Departament

2022-2030

42 mln

A

regionalną

Nadzoru

inteligentną

Właścicielskiego

specjalizacją

i Gospodarki

(miękki)
Opis projektu

Główne cele i zadania projektowe w ramach wypełniania warunkowości CP1: Monitorowanie
i

ewaluacja

inteligentnych

specjalizacji

i

celów

RIS3

oraz

analiza

obszarów

okołoinnowacyjnych, wspierających kształtowanie polityki innowacyjnej na poziomie
regionalnym.

Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

Lata

Szacunkowa wartość (zł)

IG02

SPIN –

Departament

realizacji

30 mln

MAŁOPOLSKIE

Rozwoju

2022-2030

CENTRA

Regionu

TRANSFERU
WIEDZY
(miękki)
Opis przedsięwzięcia

Intensyfikacja współpracy i integracja środowiska związanego z transferem wiedzy z uczelni
do biznesu w zakresie promocji regionalnej oferty naukowej i badawczo-rozwojowej.

Lata

Szacunkowa wartość (zł)

CENTRUM BUSINESS Departament

realizacji

100 mln

IN MAŁOPOLSKA

2022-2030

Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

IG03

Operator

Nadzoru
Właścicielskiego
i Gospodarki

Opis przedsięwzięcia

Podjęcie szeroko zakrojonych działań z zaangażowaniem regionalnych instytucji otoczenia
biznesu na rzecz skupu oraz scaleń gruntów pod inwestycje w Małopolsce, co pozytywnie
wpłynie na zwiększenie poziomu inwestycji i poprawę konkurencyjności regionalnej
gospodarki.
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Projekt wpisujący się w przedsięwzięcie BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA
Symbol

Nazwa projektu (typ)

Operator

Lata

Szacunkowa wartość (zł)

IG03

Business in Małopolska

Departament

realizacji

100 mln

A

(miękki)

Nadzoru

2022-2030

Właścicielskiego
i Gospodarki
Opis projektu

Przedsięwzięcie pn. „Business in Małopolska” ma polegać na podjęciu szeroko zakrojonych
działań z zaangażowaniem regionalnych instytucji otoczenia na rzecz wsparcia ekspansji
małopolskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, zwiększenia poziomu inwestycji oraz
poprawy konkurencyjności i atrakcyjności regionalnej gospodarki

Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IG04

MAŁOPOLSKA

Departament

2023-2029

33 mln

PRZEDSIĘBIORCZA Nadzoru
(miękki)

Właścicielskiego
i Gospodarki

Opis przedsięwzięcia

Kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród Małopolan oraz wsparcie firm z regionu
na każdym etapie ich rozwoju, a także wzmocnienie potencjału przemysłowego
w szczególności firm, klastrów a także jednostek naukowych, jednostek B+R, szczególnie
działających w obszarach małopolskich inteligentnych specjalizacji.

Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IG05

BUDOWA

Departament

2021-2030

300 mln

CENTRUM SKUPU

Rolnictwa

PRODUKTÓW
ROLNO –
SPOŻYWCZYCH
I DYSTRYBUCJI
ŻYWNOŚCI
(Małopolska Giełda Rolna)

(inwestycyjny)
Opis przedsięwzięcia
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Powstanie nowoczesnego obiektu umożliwiającego hurtowy handel płodami rolnymi, co
przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności produkcji rolnej w regionie, zwiększenia znaczenia
handlu płodami rolnymi, promocji rodzimych producentów oraz skrócenia łańcucha dostaw
od rolnika na stół konsumentów.

Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IG06

BUDOWA

Zarząd Dróg

2021-2030

130 mln

ZINTEGROWANEJ

Wojewódzkich

SIECI TRAS
ROWEROWYCH W
WOJEWÓDZTWIE
MAŁOPOLSKIM
(inwestycyjny)
Opis przedsięwzięcia

Budowa zintegrowanej sieci głównych tras rowerowych, która podniesie konkurencyjność
oferty turystycznej Małopolski i spowoduje zwiększenie dostępności turystycznej regionu
poprzez zapewnienie bezpiecznych, wygodnych i dostępnych dla wszystkich użytkowników
tras rowerowych łączących największe atrakcje turystyczne Małopolski. Budowa Sieci
VeloMałopolska przyczyni się do spopularyzowania roweru jako środka transportu i formy
aktywnego spędzania czasu, a także zrównoważonego rozwoju województwa poprzez
pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej, dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego.

Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IG07

MAŁOPOLSKA

Departament

2021-2026

71 mln

ARENA CZASU

Turystyki

WOLNEGO
Opis przedsięwzięcia

Stworzenie i wdrożenie innowacyjnych produktów, systemów i programów służących do
zarządzania sprzedażowego i obsługi turystyki przyjazdowej, połączonych ze zintegrowaną
promocją na rynkach zagranicznych i transformacją w zakresie zarządzania jakościowego
obiektami turystycznymi.
Projekty wpisujące się w przedsięwzięcie MAŁOPOLSKA ARENA CZASU
WOLNEGO
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Symbol

Nazwa projektu (typ)

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IG07

Małopolska – cel podróż

Departament

2021-2023

16 mln

A

(miękki)

Turystyki

Opis projektu

Celem projektu jest odbudowa przyjazdów turystycznych do Krakowa i Małopolski
w związku z pandemią COVID-19 poprzez realizację kampanii promocyjnej o charakterze
wizerunkowo-produktowym na rynkach międzynarodowych, strategicznych dla przyjazdów
turystycznych do Małopolski i Krakowa, jako odpowiedź na kryzys na rynku turystycznym
Małopolski z uwagi na COVID 19, w szczególności drastyczny spadek zagranicznych podróży
turystycznych do Krakowa i Małopolski i co za tym idzie bardzo trudne położenie branży
turystycznej

w

województwie

małopolskim.

Kampania

zakłada

wsparcie

w ożywianiu i stymulowaniu na nowo ruchu turystycznego zagranicznego w Krakowie
i Małopolsce, a tym samym wzmacnianie koniunktury na produkty i usługi turystyczne.
Symbol

Nazwa projektu (typ)

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IG07

Małopolska – podróże

Departament

2024-2027

40 mln

B

z pasją

Turystyki

(miękki)
Opis projektu

Projekt zakłada realizację kampanii promocyjnej na rynkach międzynarodowych
(strategicznych dla przyjazdów turystycznych do Małopolski i Krakowa) zakładająca wsparcie
w ożywianiu i stymulowaniu na nowo ruchu turystycznego, a tym samym wznawianiu
koniunktury na produkty i usługi branży turystycznej (m.in. baza noclegowa, przewodnicy,
transport turystyczny, obiekty rekreacyjne, branża gastronomiczna, lokalne biura podróży,
atrakcje turystyczne) z wykorzystaniem takich narzędzi jak m.in. misje gospodarcze
(przyjazdowe i wyjazdowe), workshopy, study-tours, press-tours (realizowane w wersji
stacjonarnej lub on-line), imprezy targowe, imprezy targowo-konferencyjne (prezentacje,
ukierunkowane spotkania, kampanie reklamowe realizowane w formule stacjonarnej lub online), kampanie reklamowe w Internecie, mediach społecznościowych i tradycyjnych.
Symbol

Nazwa projektu (typ)

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IG07

Wideopen.travel or

Departament

2024-2027

5 mln

C

Visitmalopolska.pl

Turystyki

(miękki)
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Opis projektu

Projekt zakłada przygotowanie platformy cyfrowej o charakterze promocyjno-produktowym
dedykowanej rynkom zagranicznym wraz z komponentami ułatwiającym rezerwacje usług
turystycznych za pośrednictwem

stron bookingowych przedsiębiorców turystycznych

sprzedających ofertę turystyczną Małopolski i zarządzanie ofertą turystyczną. W ramach
projektu istotnym elementem będą działania związane z pozycjonowaniem portalu na rynkach
zagranicznych

oraz

rozszerzeniem

bazy

tekstowej

i

zdjęciowej

związanej

z regionalnymi atrakcjami, produktami i usługami turystycznymi, w tym w zakresie oferty
przemysłu spotkań i mice (oferta organizacji wydarzeń, konferencji, kongresów, targów).

Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IG08

MAŁOPOLSKA –

Departament

2024-2027

730 mln

CENTRUM

Turystyki

TURYSTYKI
ZRÓWNOWAŻONEJ
Opis przedsięwzięcia

Rozwój nowoczesnych ośrodków turystyczno-rekreacyjnych i infrastruktury ułatwiającej
dostępność miejsc turystycznych regionu (m. in. schroniska górskie i schrony turystyczne)
w oparciu o strategiczne produkty turystyki górskiej, rowerowej, wodnej, agro, eko
i enoturystyki.
Projekt wpisujący się w przedsięwzięcie MAŁOPOLSKA – CENTRUM TURYSTYKI
ZRÓWNOWAŻONEJ
Symbol

Nazwa projektu (typ)

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IG08

Małopolski Szlak

Departament

2024-2027

30 mln

A

Beskidzki

Turystyki

(inwestycyjny)
Opis projektu

Celem projektu jest wsparcie rozwoju gospodarki turystycznej w Karpatach poprzez
stworzenie dogodnych warunków do wędrowania oraz poznawania walorów kulturowych
i przyrodniczych przez turystów poprzez rewitalizację i sieciowe zagospodarowanie
infrastruktury turystycznej Głównego Szlaku Beskidzkiego.
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Symbol

IG09

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

DROGI

Zarząd

WOJEWÓDZKIE

Wojewódzkich

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

Dróg 2021-2030

DOSTOSOWANE DO
WYMOGÓW UE
Opis przedsięwzięcia

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) ciągów drogowych z dostosowaniem nośności do
ruchu pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 tony (uwzględnienie ciągów
komunikacyjnych łączących ośrodki regionalne i subregionalne), budowa obwodnic dla
miejscowości o dużym natężeniu ruchu i uciążliwości komunikacyjnej, budowa węzłów
drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz zwiększenia przepustowości,
przebudowa obiektów mostowych z dostosowaniem do obciążenia pojazdami samochodowymi
wg klasy I (klasa A) dla obiektów usytuowanych w ciągu drogi klasy G lub GP.
Projekty wpisujące się w przedsięwzięcie DROGI WOJEWÓDZKIE DOSTOSOWANE
DO WYMOGÓW UE
Symbol

Nazwa projektu (typ)

Operator

Lata realizacji

IG09

Budowa węzłów

Zarząd

A

drogowych w celu

Wojewódzkich

Dróg 2021-2030

Szacunkowa wartość (zł)

287,5 mln

poprawy
bezpieczeństwa ruchu
oraz zwiększenia
przepustowości
(inwestycyjny)
Opis projektu

Projekt polega na włączeniu sieci dróg wojewódzkich do sieci dróg wyższej kategorii, co
przyczyni się do poprawy mobilności mieszkańców, poprawy bezpieczeństwa ruchu na
istniejącej sieci dróg wojewódzkich oraz usprawnieniu systemu transportowego na terenie
województwa małopolskiego.
Symbol

Nazwa projektu (typ)

Operator

Lata realizacji

IG09

Poprawa

Zarząd

B

bezpieczeństwa na

Wojewódzkich

Dróg 2021-2030

Szacunkowa wartość (zł)

8 mln

drogach, ze
szczególnym
uwzględnieniem
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bezpieczeństwa
pieszych
(inwestycyjny)
Opis projektu

W ramach projektu zostaną wykonanie działania związane modernizacją przejść dla pieszych
w szczególności dedykowanego doświetlenia przejść, budowa sygnalizacji świetlnych na
skrzyżowaniach i sygnalizacji wzbudzanych na przejściach dla pieszych oraz zastosowanie
urządzeń bezpieczeństwa ruchu poprawiających bezpieczeństwo wszystkich użytkowników na
drogach.
Symbol

Nazwa projektu (typ)

Operator

Lata realizacji

IG09

Przebudowa obiektów

Zarząd

C

mostowych

Wojewódzkich

Dróg 2021-2030

Szacunkowa wartość (zł)

100 mln

z dostosowaniem do
obciążenia pojazdami
samochodowymi wg
klasy I (klasa A) dla
obiektów usytuowanych
w ciągu drogi klasy G
lub GP
(inwestycyjny)
Opis projektu

Poprawa parametrów technicznych obiektów inżynierskich co w rezultacie przyczyni się do
upłynnienia komunikacji oraz wzrostu komfortu podróżowania i bezpieczeństwa wszystkich
uczestników ruchu drogowego.
Symbol

Nazwa projektu (typ)

Operator

Lata realizacji

IG09

Budowa obwodnic dla

Zarząd

D

miejscowości o dużym

Wojewódzkich

Dróg 2021-2030

Szacunkowa wartość (zł)

235,5 mln

natężeniu ruchu
i uciążliwości
komunikacyjnej
(inwestycyjny)
Opis projektu

Projekt polega na budowie obwodnic, która pozwoli na odciążenie centrum miasta/
miejscowości na terenie województwa małopolskiego z ruchu drogowego, poprawi w sposób
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istotny warunki przejazdu dla pojazdów tranzytowych oraz wpłynie korzystnie na parametry
ruchu w samych miastach/ miejscowościach. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego oraz części
ruchu lokalnego z centrum wpłynie na wzrost płynności ruchu i likwidację tzw. „wąskich
gardeł”.

Szacunkowa wartość (zł)

Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

Lata

IG10

BUDOWA SPÓJNEJ

Departament

realizacji

SIECI POŁĄCZEŃ

Infrastruktury

2022-2027

KOLEJOWYCH –

Drogowej

AGLOMERACYJNYCH i Transportu
I REGIONALNYCH
„SKA I MKR”
Opis przedsięwzięcia

Opracowanie standardu obsługi dla poszczególnych segmentów przewozów kolejowych (SKA,
MKR, przewozy międzywojewódzkie), zakup taboru na potrzeby obsługi przewozów w tych
segmentach.
Projekt wpisujący się w przedsięwzięcie BUDOWA SPÓJNEJ SIECI POŁĄCZEŃ
KOLEJOWYCH – AGLOMERACYJNYCH I REGIONALNYCH „SKA I MKR”
Symbol

Nazwa projektu (typ)

Operator

Lata

Szacunkowa wartość (zł)

IG10

Przeprowadzenie prac

Departament

realizacji

3,8 mln

A

analitycznych w celu

Infrastruktury

2020-2028

określenia kierunków

Drogowej

i standardów rozwoju

i Transportu

siatki regionalnych
połączeń kolejowych
w Małopolsce
(miękki)
Opis projektu

Przeprowadzenie badań i analiz o charakterze prognostycznym i projektowym. Pozwoli to
określić pożądany standard nowej lub zrewitalizowanej infrastruktury kolejowej, wraz
z

określeniem

standardu

pasażerskich

połączeń

kolejowych

realizowanych

z wykorzystaniem tej infrastruktury.
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Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

IG11

INWESTYCJE

Zarząd

DROGOWE

Wojewódzkich

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

Dróg 2021-2030

PRZYJAZNE
ŚRODOWISKU
Opis przedsięwzięcia

Inwestycje drogowe przyjazne środowisku, m.in.: budowa nowych obwodnic przyczyniająca
się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, poprawa retencji wód dzięki budowie nowych
i modernizacji istniejących systemów odwodnienia
stabilizacja

osuwisk,

budowa

i

modernizacja

dróg wraz systemem oczyszczania,
dróg

z

zastosowaniem

rozwiązań

umożliwiających utrzymanie bioróżnorodności, rozwijanie zieleni przydrożnej w ciągu dróg
poza centrum miejscowości
Projekty wpisujące się w przedsięwzięcie INWESTYCJE DROGOWE PRZYJAZNE
ŚRODOWISKU
Symbol

Nazwa projektu (typ)

Operator

Lata realizacji

IG11

Budowa i modernizacja

Zarząd

A

dróg z zastosowaniem

Wojewódzkich

Dróg 2021-2030

Szacunkowa wartość (zł)

3,5 mln

rozwiązań
umożliwiających
utrzymanie
bioróżnorodności,
rozwijanie zieleni
przydrożnej w ciągu
dróg poza centrum
miejscowości
(inwestycyjny)
Opis projektu

W ramach projektu przewiduje się nasadzenia roślin o właściwościach absorbujących
zanieczyszczenia,

głównie

rejonie

skrzyżowań

typu

rondo.

Planuje

się

objęcie

zagospodarowaniem również tereny przylegające do tras rowerowych i ciągów pieszych które
z uwagi na swoje położenie często tworzą zielone korytarze i łączniki ekologiczne pomiędzy
głównymi i pobocznymi zespołami zieleni.
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Symbol

Nazwa projektu (typ)

Operator

Lata realizacji

IG11

Stabilizacja osuwisk

Zarząd

B

w ciągu dróg

Wojewódzkich

Dróg 2021-2030

Szacunkowa wartość (zł)

62,5 mln

wojewódzkich
(inwestycyjny)
Opis projektu

Działania w projekcie będą polegać na wzmocnieniu odporności terenów osuwiskowych
w regionie na ekstremalne zjawiska meteorologiczne i ich następstwa wpływające pozytywnie
na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych wystąpieniem klęsk żywiołowych
oraz wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

IG12

ROZWÓJ

Biuro

MAŁOPOLSKIEGO

Inwestycji

SYSTEMU E-

Strategicznych

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

ZDROWIA
Opis przedsięwzięcia

Rozwój i integracja regionalnego systemu e-zdrowia poprzez powołanie Regionalnego
Centrum e-Zdrowia, elementem którego będzie rozwijany Małopolski System Informacji
Medycznej oraz rozwój regionalnych usług e-zdrowia.
Projekt wpisujący się w przedsięwzięcie ROZWÓJ MAŁOPOLSKIEGO SYSTEMU EZDROWIA
Symbol

Nazwa projektu (typ)

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IG12

Utworzenie

Biuro

2022-2027

90 mln

A

Regionalnego Centrum

Inwestycji

E-zdrowia

Strategicznych

(inwestycyjny)
Opis projektu

•

Planowanie

i

koordynacja

rozwoju

e-Zdrowia

w

regionie

w

korelacji

z przedsięwzięciami centralnymi i w spójności ze strategią zdrowotną Województwa
Małopolskiego
•

Utrzymanie i rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej oraz innych

systemów e-Zdrowia w regionie
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•

Stała identyfikacja oraz analizowanie potrzeb pacjentów, specjalistów medycznych,

podmiotów leczniczych, płatnika
•

Ciągłe, bieżące badanie dojrzałości cyfrowej podmiotów leczniczych

w województwie
•

Świadczenie wsparcia i doradztwo dla podmiotów leczniczych z terenu województwa

w zakresie wdrożeń i planowania krajowych i regionalnych przedsięwzięć e-Zdrowia
•

Popularyzacja e-Zdrowia oraz przeciwdziałanie niedostatecznej recepcji narzędzi

e-Zdrowia, a także wykluczeniu cyfrowemu ze względu na wiek, miejsce zamieszkania lub
niepełnosprawność
Symbol

Nazwa projektu (typ)

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IG12

Regionalny Monitoring

Biuro

2023-2027

15 mln

B

Zdrowotny

Inwestycji

(inwestycyjny)

Strategicznych

Opis projektu

Celem projektu jest zapewnienie narzędzi informatycznych do analiz big data danych
medycznych gromadzonych w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej
w powiązaniu z innymi danymi, dla poprawy i optymalizacji zarządzania ochroną zdrowia na
terenie województwa małopolskiego.
Symbol

Nazwa projektu (typ)

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IG12

Poprawa jakości

Biuro

2022-2024

60 mln

C

leczenia poprzez rozwój

Inwestycji

usług e- zdrowia w

Strategicznych

Województwie
Małopolskim
(inwestycyjny)
Opis projektu

Głównym celem projektu jest rozwój e-Zdrowia w Województwie Małopolskim m.in.
poprzez:
- zapewnienie możliwości realizacji zdalnych wizyt, w tym kontynuacji leczenia
z wykorzystaniem udostępniania i wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
w ramach platformy Małopolski System Informacji Medycznej (dalej MSIM);
- zapewnienie możliwości realizacji telekonsultacji pomiędzy profesjonalistami medycznymi
w podmiotach leczniczych w województwie małopolskim w ramach platformy MSIM.
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Symbol

IG13

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

CYFRYZACJA W

Zarząd Dróg

2021-2030

90 mln

ADMINISTRACJI

Wojewódzkich /

(inwestycyjny)

Biuro Inwestycji
Strategicznych

Opis przedsięwzięcia

Dostosowanie urzędów i jednostek administracyjnych do wymagań związanych z postępem
technologicznym, a także pod kątem zmieniającej się sytuacji społecznej i zmian wynikających
z

nieprzewidzianych

zdarzeń.

Zapewnienie

wyższego

poziomu

bezpieczeństwa

teleinformatycznego, budowa systemu ujednoliconej komunikacji oraz modernizacja
i rozbudowa infrastruktury sieciowej i serwerowej

Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IG14

GOZ DLA

Małopolskie

2022-2030

w zależności od

PRZEDSIĘBIORCY

Centrum

źródeł finansowania

(miękki)

Przedsiębiorczości

- do ustalenia

Opis przedsięwzięcia

Wsparcie dla przedsiębiorców w przechodzeniu na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Projekt
obejmuje uruchomienie stanowisk ekodoradców dla biznesu, których zadania będą polegać
m.in. na wsparciu małopolskich firm w wyszukiwaniu rozwiązań zmierzających do wdrażania
GOZ,

wskazywaniu

źródeł

finansowania

przedsięwzięć

GOZ,

szkoleniach

i warsztatach z zakresu GOZ. Elementem projektu jest uruchomienie portalu internetowego
wraz z elektroniczną mapą potencjału istniejących zakładów działających w obszarze GOZ
przy wykorzystaniu m.in. dobrych praktyk.

 Projekty kluczowe:
Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

IIG01 Tak na marginesie…

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

MCP

2022-2027

68,6 mln

porozmawiajmy
o biznesie – wsparcie
rozwoju
przedsiębiorczości na
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obszarach zagrożonych
trwałą marginalizacją
Opis przedsięwzięcia

Projekt obejmuje wsparciem 62 gminy, zidentyfikowane na szczeblu regionalnym jako
obszary zmarginalizowane, które wymagają szczególnego rodzaju wsparcia w celu
wyrównania ich szans rozwojowych. Działania podejmowane w projekcie, w tym grant
w

postaci

mikrobonu,

pozwolą

zniwelować

różnice

w

poziomie

inwestycji

mikroprzedsiębiorstw w województwie.

Klimat i środowisko
 Przedsięwzięcia strategiczne:
Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IKiŚ01

PRZYJAZNE

Biuro

2022-2029

200 mln

KLIMATYCZNIE

Inwestycji

BUDYNKI

Strategicznych

UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ
Opis przedsięwzięcia

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej prowadząca do
zmniejszenia emisji CO2 oraz obniżenie kosztów środowiskowych i finansowych ich
eksploatacji. Projekt obejmuje modernizację energetyczną różnego typu budynków
użyteczności publicznej, polegającą m.in. na docieplaniu budynków, wymianie i montażu
efektywnych źródeł ciepła, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz zastosowaniu
nowych technologii i rozwiązań. W ramach przedsięwzięcia mieszczą się także działania
związane m.in. ze zbieraniem wody deszczowej oraz rozwojem błękitno-zielonej
infrastruktury.

Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

IKiŚ02

EKOCENTRA –

Zespół

SIEĆ CENTRÓW

Krajobrazowych

EDUKACJI

Województwa

EKOLOGICZNEJ

Małopolskiego

Lata realizacji

Parków 2021-2024

Szacunkowa wartość (zł)

30 mln

/
38

Departament
(inwestycyjny)

Środowiska

Opis przedsięwzięcia

Stworzenie sieci regionalnych centrów edukacji ekologicznej i przyrodniczej (EkoCentra),
zapewniających dostęp do oferty programowej dla mieszkańców dotyczącej ochrony
przyrody i krajobrazu, a także zakładającej edukację w zakresie innych obszarów ochrony
środowiska. Zakres projektu obejmuje zmodernizowanie dotychczasowej bazy oraz budowę
nowych obiektów wzmacniających sieć i realizację serii działań towarzyszących. Centra
zostaną wyposażone w technologie przyjazne środowisku.

Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IKiŚ03

LIFE

Departament

2021-2030

16 mln

EKOMAŁOPOLSKA –

Środowiska

DZIAŁANIA NA
RZECZ KLIMATU
Opis przedsięwzięcia

Wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii i dążenie do osiągnięcia
unijnych celów w zakresie neutralności klimatycznej. Projekt zakłada współpracę w ramach
Platformy Coal Regions in Transition w celu przygotowania działań i projektów,
wspomagających transformację niskoemisyjną regionu. Projekty te mogą być finansowane
z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Przewidywane jest również wsparcie dla
transformacji niskoemisyjnej rynku producentów i instalatorów urządzeń grzewczych,
przygotowanie mapy potencjału OZE, utworzenie sieci doradców ds. klimatu i energii
(w strukturach powiatów) oraz zakrojone na szeroką skalę działania informacyjno-edukacyjne.
Projekt wpisujący się w przedsięwzięcie LIFE EKOMAŁOPOLSKA – DZIAŁANIA
NA RZECZ KLIMATU
Symbol

Nazwa projektu (typ)

IKiŚ03

LIFE-IP

Departament

EKOMAŁOPOLSKA

Środowiska

A

Operator

Lata
realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

1,9 mln

2021- 2030

„Wdrażanie
Regionalnego Planu
Działań dla Klimatu
i Energii dla
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województwa
małopolskiego
(miękki)
Opis projektu
Nadrzędnym celem projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA jest pełne wdrożenie małopolskiego
Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii, przyjętego przez Zarząd Województwa
Małopolskiego w dniu 18 lutego 2020 r. oraz mobilizacja dostępnych funduszy unijnych i krajowych,
a także zasobów prywatnych na określone w planie działania priorytetowe. Projekt realizowany jest we
współpracy z: Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Województwem Śląskim, Akademią GórniczoHutniczą w Krakowie, Europejskim Centrum Czystego Powietrza, miastem Kraków, Tarnów i Nowy
Sącz, 18 powiatami, Instytutem ds. Energii, Klimatu i Środowiska w Wuppertalu oraz Brandenburskim
Uniwersytetem Technicznym w Cottbus.

Symbol

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość (zł)

IKiŚ04

EKODORADCA W

Departament

2022-2027

17 mln

KAŻDEJ GMINIE

Środowiska

(miękki)
Opis przedsięwzięcia

Utworzenie sieci Ekodoradców w 182 gminach, którzy będą rzetelnie informować
mieszkańców o dostępnych programach dotacyjnych, zapewnią doradztwo w wyborze
odpowiedniego urządzenia grzewczego oraz wiedzę o nowoczesnych technologiach
dostępnych na rynku (zwłaszcza w zakresie OZE). Dostępność wykwalifikowanych
specjalistów w każdej gminie ma na celu szybsze wdrażanie Programu ochrony powietrza dla
województwa małopolskiego oraz przyspieszenie prowadzonych w gminach programów
inwestycyjnych w dziedzinie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii
i redukcji emisji CO2.

Zarządzanie strategiczne rozwojem
 Przedsięwzięcia strategiczne:
Symbol

IZSR01

Nazwa przedsięwzięcia

Operator

Lata realizacji

Szacunkowa wartość

2023-2027

(zł)
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MAŁOPOLSKIE

Departament

OBSERWATORIU

Rozwoju Regionu

4,5 mln

M ROZWOJU
REGIONALNEGO
(miękki)
Opis przedsięwzięcia

Przygotowywanie badań i analiz w zakresie tematyki związanej z rozwojem regionalnym oraz
zagadnieniami społeczno–gospodarczymi (gospodarka, edukacja, kultura, polityka społeczna,
rynek

pracy,

badania

opinii

społecznej).

Prowadzenie

działań

informacyjno-

upowszechniających wyniki badań, analiz, ekspertyz. Małopolskie Obserwatorium Rozwoju
Regionalnego stanowi zaplecze analityczne dla władz regionu.

Podsumowanie finansowe:
Obszar i rodzaj przedsięwzięć:

Liczba projektów:

Szacunkowa wartość (zł):

Strategiczne

25

1 729 277 930

Kluczowe

6

88 738 941

Strategiczne
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2 008 254 810

Kluczowe

1

68 639 540

Strategiczne

6

317 740 985

I ŚRODOWISKO

Kluczowe

0

0

ZARZĄDZANIE

Strategiczne

1

4 500 000

Kluczowe

0

0

Strategiczne

67

4 059 773 725

Kluczowe

7

157 378 487

MAŁOPOLANIE

GOSPODARKA

KLIMAT

STRATEGICZNE
ROZWOJEM
ŁĄCZNIE
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CZĘŚĆ II
ZASADY, PROCEDURY I MONITOROWANIE MPI
2030
I.

AKTUALIZACJA DOKUMENTU

Wprowadzanie przedsięwzięć kluczowych do MPI 2030 będzie, co do zasady, następować raz do
roku podczas zatwierdzenia przez Sejmik budżetu województwa na kolejny rok. Przedsięwzięcia
spełniające przesłanki wskazane powyżej oraz ujęte w zatwierdzonym budżecie i Wieloletniej
Prognozie Finansowej (WPF) podlegają niezwłocznie zgłoszeniu do MPI 2030. W uzasadnionych
(zmiana budżetu i WPF), a jednocześnie niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania
budżetu na dany rok przypadkach, możliwe jest wprowadzanie zadań do MPI 2030 w trakcie roku
budżetowego.
Za zgłaszanie nowych przedsięwzięć oraz uzgodnienie ich z właściwym członkiem Zarządu
Województwa Małopolskiego odpowiedzialne są poszczególne Departamenty, Kancelarie, Biura
UMWM oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne. Natomiast za wprowadzanie
nowych przedsięwzięć do MPI 2030 odpowiada Departament Rozwoju Regionu (Departament RR),
który to po otrzymaniu fiszki projektowej od wyżej wymienionych jednostek, wprowadzi nowe
przedsięwzięcie do MPI 2030 i skieruje pod obrady ZWM.
Zaniechanie realizacji projektu skutkuje również koniecznością wprowadzenia tej zmiany
w zapisach MPI 2030. Organem zatwierdzającym dokument wraz ze zmianami jest Zarząd
Województwa.
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Rys. 1 Procedura wprowadzania nowych przedsięwzięć do MPI 2030

Departament merytoryczny / WSJO

Uzgodnienie z właściwym członkiem ZWM

fiszka
Departament Rozwoju Regionu
przygotowanie uchwały
ZWM

II.
MPI

MONITOROWANIE I RAPORTOWANIE
2030

będzie

podlegał

systematycznemu

monitoringowi

przeprowadzanemu

w pierwszym kwartale każdego nowego roku kalendarzowego. Operatorzy Zadań 2 zostaną
poproszeni o wprowadzenie danych do specjalnie przygotowanego w tym celu narzędzia
informatycznego. Po weryfikacji wprowadzonych danych Departament RR przystąpi do
przygotowywania raportu końcowego, który następnie zostanie przekazany ZWM. Wyniki
monitoringu pozwolą na przygotowanie rocznego raportu opracowanego na potrzeby ZWM
(szczegółowy opis stopnia realizacji wszystkich przedsięwzięć uwzględnionych w MPI 2030) wraz
z suplementem będącym materiałem o charakterze informacyjno-promocyjnym kierowanym do
mieszkańców regionu i partnerów samorządu. Raport roczny pozwoli na ocenę stopnia
zaawansowania

2

wszystkich

przedsięwzięć

wraz

z

ewentualnym

wskazaniem

obszarów

Poprzez pojęcie Operatorów Zadań rozumie się uczestników procesu przygotowania, aktualizacji oraz monitoringu

projektów MPI 2030 tj. poszczególne Departamenty, Kancelaria i Biura UMWM oraz wojewódzkie samorządowe
jednostki organizacyjne.

43

wymagających dodatkowej interwencji i rekomendacji dotyczących ewentualnych zmian w sposobie
realizacji przedsięwzięć.
Pierwszy roczny monitoring z realizacji przedsięwzięć zawartych w MPI 2030 (za rok 2022)
przeprowadzony zostanie w pierwszym kwartale 2023 roku, a następnie upubliczniony na stronie
Urzędu.
Wraz z rocznym monitoringiem, również w pierwszym kwartale przeprowadzana będzie także
aktualizacja kwot wszystkich projektów ujętych w MPI 2030.

III.

RAMY FINANSOWE MPI 2030

Wysokość nakładów na wykonanie zadań przygotowywanych do realizacji oszacowano przede
wszystkim na podstawie studiów wykonalności, kosztorysów inwestorskich oraz wartości podobnych
zadań, które zostały już zrealizowane. W związku z tym należy mieć na względzie, że wskazane
w MPI 2030 wartości poszczególnych przedsięwzięć mają charakter szacunkowy i na kolejnych
etapach ich przygotowania i realizacji mogą ulec zmianie (m.in. wskutek rozstrzygnięć przetargów
lub różnic kursowych). Dlatego też aktualne wartości poszczególnych zadań znajdują się
w obowiązującej WPF.
Szeroki zakres i kompleksowość przedsięwzięć ujętych w MPI 2030 wymaga przy jego wdrażaniu
zaangażowania znaczących środków finansowych oraz współpracy samorządów terytorialnych,
administracji publicznej i szeregu instytucji regionalnych. W grupie potencjalnych źródeł
finansowania należy wskazać przede wszystkim środki pochodzące z:


programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027;



Programów Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027;



Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności (KPO),



Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027
(FEnIKS),



Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS);



Program Interreg, w tym Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja 20212027;



Budżetu Państwa;



Budżetu Województwa;



budżetów podmiotów (partnerów) zaangażowanych w realizację poszczególnych projektów;
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innych źródeł publicznych - np. fundusze celowe (m.in. Fundusz Kolejowy,
Narodowy/Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej,
Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa).

ZAŁĄCZNIK: fiszki projektowe

Małopolanie
 Przedsięwzięcia strategiczne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IM01 A
IM01 B
IM01 C
IM01 D
IM02
IM03
IM04 A

8. IM05 A
9. IM06
10. IM07
11. IM08 A
12. IM08 B
13. IM08 C
14. IM09
15. IM10 A
16. IM10 B
17. IM11 A
18. IM11 B
19. IM11 C
20. IM12 A
21. IM12 B

22. IM13 A
23. IM14
24. IM15 A
25. IM15 B

Inkubator Włączenia Społecznego
Małopolskie Centrum Usług Społecznych
Skuteczni dla Rodziny
Usługa Wrażliwa
Małopolski Tele-Anioł 2.0
Cyfrowy Asystent 1.0 - pilotaż
Rozwój Ośrodków Onkologicznych w Wojewódzkich Podmiotach
Leczniczych w celu poprawy jakości i dostępności do diagnostyki i terapii
chorób nowotworowych /Małopolska Onkologia
Bezpieczna Małopolska – Bon na ratowanie
Centrum Muzyki w Krakowie – projekt zintegrowany
Muzea Domowe ożywianie tożsamości w społecznościach lokalnych
Małopolski
Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja
dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych
Zamek Lipowiec - klucz do wielkich historii
Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji muzeum
zamek w Dębnie
Wirtualne Muzea Małopolski 2030
Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon
Cogiteon w zasięgu!
Program Wspierania Uzdolnień
Małopolski System Wspierania Transformacji Cyfrowej
Małopolski Dwujęzyczny Maluch
Zawodowa Małopolska
Powołanie i funkcjonowanie Wojewódzkich Zespołów Koordynacji koordynacja na szczeblu regionalnym w zakresie kształcenia zawodowego,
szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie
Małopolski Dom Technologii
Małopolski Pociąg do Kariery
Nowy start w Małopolsce 2.0
Pracownicy najlepsza inwestycja dla firmy
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Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki
1. Nazwa zadania
2. Numer porządkowy
3. Syntetyczny opis
zadania
(opis zadania odnoszący
się tylko i wyłącznie do
meritum projektu, nie do
kwestii związanych z
uzyskaniem
dofinansowania)

4. Operator
5. Realizator
(jednostka realizująca
projekt)

6. Lata realizacji

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

18.03.2022 r.
RODZINA W CENTRUM:
Inkubator Włączenia Społecznego
IM01 A
Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w rozwiązywaniu problemów
w obszarze włączenia społecznego. Upowszechnienie 6 innowacji społecznych
spośród 60 przetestowanych w skali mikro, które zwiększą skuteczność
rozwiązywania problemów w obszarze włączenia społecznego w ciągu 36
miesięcy. Dzięki mechanizmowi grantowemu możliwa będzie inkubacja
(opracowanie, testowanie, walidacja, upowszechnianie) nowych, zalążkowych
pomysłów, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne
rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce, związanych z wykluczeniem
społecznym. Innowacje z najlepszymi wynikami będą wdrożone na szerszą skalę.
ROPS
ROPS
2020-2023
Nabór grantobiorców - rekrutacja i animacja lokalna
Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu grantowego
Spotkania grupowe i indywidualne (konsultacje
indywidualne/wspierające, spotkania grupowe dot. Opracowania
specyfikacji, wizytacje u gantobiorców)
Udzielanie grantów
Wsparcie grantobiorców i ewaluacja is
Spotkania grupowe i indywidualne (konsultacje
indywidualne/wspierające, spotkania grupowe dot. Opracowania
specyfikacji, wizytacje u gantobiorców)
Udzielanie grantów
Wsparcie grantobiorców i ewaluacja innowacji społecznych
Wybór rozwiązań do upowszechniania
Upowszechnienie i podjęcie działań w zakresie włączenia
innowacji do polityki i praktyki

8. Gotowa koncepcja
projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter zadania
11. Wartość całego
zadania
12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

I
I

2022

I-IV
I-IV
I-IV

2022
2022
2022

I-III
I-III
IIIII

2023
2023

III

2023

2023

tak
w trakcie realizacji
miękki
5 855 993 zł
0 zł
EFS - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 20142020, Budżet Państwa
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Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

18.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

RODZINA W CENTRUM:
Małopolskie Centra Usług Społecznych

2. Numer
porządkowy

3. Syntetyczny
opis zadania
(opis zadania
odnoszący się tylko i
wyłącznie do meritum
projektu, nie do
kwestii związanych z
uzyskaniem
dofinansowania)

4. Operator
5. Realizator

IM01 B
Stworzenie warunków do upowszechnienia nowego modelu funkcjonowania pomocy
społecznej opartego o kooperacje i wspólne angażowanie zasobów - Centra Usług
Społecznych.
Zakres: Rozwój oferty usług społecznych wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb
– granty w limitowanej wysokości, poprzedzony:
lokalną diagnozą potrzeb i potencjałów w zakresie usług społecznych oraz
konsultacjami społecznymi ze wspólnotą samorządową
opracowaniem i aktualizacją koszyka usług w oparciu o lokalne zasoby
zapewnieniem kluczowych specjalistów - organizatora społeczności lokalnej,
organizatora usług społecznych, koordynatorów indywidualnych planów usług
społecznych doradztwem dla gmin w zakresie opracowania planów organizowania
społeczności lokalnej i standaryzacji usług społecznych.
ROPS

(jednostka realizująca
projekt)

ROPS

6. Lata realizacji

2021-2027

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. w tym budżet
Województwa
13. źródła
finansowania

Działania informacyjno - promocyjne
Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu grantowego
Działania szkoleniowo - doradcze dla grantobiorców
Działania rozliczeniowo - kontrolne grantów
tak
przygotowany
miękki
23 000 000 zł
bd
EFS+
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Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

18.03.2022 r.

RODZINA W CENTRUM:
Skuteczni dla Rodziny
2. Numer porządkowy
IM01 C
Wsparcie kadr realizujących usługi społeczne, sprostanie wyzwaniom
postpandemicznej rzeczywistości i wdrożenie nowych rozwiązań dla rodziny
Zakres:
3. Syntetyczny opis
Programy szkoleniowe dla grup zawodowych – kadr opiekuńczych, pracowników
zadania
wspierających rodziny z dziećmi, organizujących oparcie społeczne dla osób
(opis zadania odnoszący
doświadczających kryzysów, innych
się tylko i wyłącznie do
Oferta szkoleniowa – kursy, superwizja, coaching zawodowy, doradztwo - zespoły
meritum projektu, nie do
kwestii związanych z
wyjazdowe, punkt konsultacyjny, formy zdalne, sieciowanie
uzyskaniem
Programy szkoleniowe w obszarach problemowych – zaplecze informacyjne służące
dofinansowania)
profilowaniu interwencji, modele usług podnoszące jakość, wsparcie kompetencyjnie
pracowników w nowych problemach – pandemia, cyberuzależnienia, problemy
zdrowia psychicznego, proces deinstytucjonalizacji usług społecznych, CUS
4. Operator
ROPS
5. Realizator
ROPS
(jednostka realizująca
1. Nazwa zadania

projekt)

6. Lata realizacji
7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)
8. Gotowa koncepcja
projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter zadania
11. Wartość całego
zadania
12. w tym budżet
Województwa
13. źródła
finansowania

2021-2027
Działania informacyjno-promocyjne
Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych
Działania szkoleniowo-doradcze
Działania sieciujące, upowszechniające dobre praktyki
tak
miękki
10 000 000 zł
bd
EFS+

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

18.03.2022 r.

RODZINA W CENTRUM:
Usługa wrażliwa - małopolski system upowszechniania innowacji społecznych
2. Numer porządkowy
IM01 D
Zapełnianie luk w usługach społecznych poprzez wprowadzenie do systemu nowych,
niedostępnych dotąd świadczeń, niestandardowych sposobów postępowań i
3. Syntetyczny opis
usprawnień, których potrzebują mieszkańcy
zadania
Zakres:
(opis zadania odnoszący Upowszechniane rozwiązań przetestowanych w małopolskich projektach
się tylko i wyłącznie do inkubujących innowacje społeczne poprzez system grantów - udostępnienie rozwiązań
meritum projektu, nie
wyselekcjonowanych przez operatora ze względu na: pozytywny wynik testu
do kwestii związanych z
możliwość implementacji w obowiązującym otoczeniu prawnym korzystną relację
uzyskaniem
nakładów kosztów i pracy do oczekiwanych wyników kompatybilność z istniejącymi
dofinansowania)
rozwiązaniami, w tym zapełnienie luki w systemie wsparcia odpowiadanie na żywotne
potrzeby grupy potencjalnych użytkowników
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1. Nazwa zadania

4. Operator
5. Realizator

ROPS

(jednostka realizująca
projekt)

ROPS

6. Lata realizacji

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

2021-2027
Działania informacyjno-promocyjne (doradztwo, warsztaty, szkolenia,
dyżury informacyjno-doradcze)
Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu grantowego dotyczącego
implementacji innowacji społecznych
Realizacja wsparcia dla grantobiorców i interesariuszy

8. Gotowa koncepcja
projektu
9. Stan realizacji

tak
przygotowany
miękki

10. Charakter zadania
11. Wartość całego
zadania
12. w tym budżet
Województwa
13. źródła
finansowania

10 000 000 zł
bd
EFS+

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

18.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

Małopolski Tele-Anioł 2.0

2. Numer
porządkowy

IM02

Kontynuacja działań realizowanych w projekcie „Małopolski Tele-Anioł” poszerzona o
pilotaż usług wykorzystujących telemedycynę dla części uczestników.
Cel – poprawa jakości życia i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób
(opis zadania
niesamodzielnych, seniorów, osób chorych i osób z niepełnosprawnościami, poprzez
odnoszący się tylko i
wyłącznie do meritum realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu
projektu, nie do
zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjnokwestii związanych z komunikacyjne (teleopiekę i telemedycynę), które umożliwią tym osobom dłuższe i
uzyskaniem
bezpieczne pozostanie w ich środowisku.
3. Syntetyczny opis
zadania

dofinansowania)

4. Operator

PS

5. Realizator
(jednostka realizująca
projekt)

PS

6. Lata realizacji
7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)
8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania

2023 - 2026
Przeprowadzenie badań/analiz

IV

2022

tak
przygotowany
miękki
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11. Wartość całego
zadania

110 000 000,00

12. W tym budżet
Województwa

Wkład własny z budżetu województwa będzie zależny od liczby Partnerów
realizujących projekt. Podział wkładu własnego między partnerami zostanie
doprecyzowany w umowie partnerskiej.

13. Źródła
finansowania

• środki UE w ramach RPO (2021-2027),
• budżet państwa (RPO 2021-2027)
• budżet województwa (wkład własny)

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki
1. Nazwa zadania
2. Numer
porządkowy

18.03.2022 r.
"Cyfrowy asystent 1.0" - pilotaż
IM03

Celem pilotażu projektu jest wzmocnienie i wspieranie w zakresie nabywania
kompetencji cyfrowych i umiejętności świadczenia usług on-line pracowników
instytucji pomocy i integracji społecznej w regionie. Ponadto celem edukacji cyfrowej
3. Syntetyczny opis służb społecznych jest umożliwienie zachowania ciągłości oddziaływań wobec osób
zadania
wspieranych w sytuacji fizycznej izolacji oraz transfer pozyskanej wiedzy i
(opis zadania
kompetencji na klientów.
odnoszący się tylko i
Zakres rzeczowy pilotażu:
wyłącznie do meritum
1) przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz konsultacji z zakresu edukacji
projektu, nie do
kwestii związanych z cyfrowej dla kadry systemu pomocy i integracji społecznej,
2) przygotowanie 3 tutoriali dotyczących funkcjonalności 3 różnych platform
uzyskaniem
komunikacyjnych (ZOOM, Teams, Meet2) - edycja 2021 r.,
dofinansowania)
3) przygotowanie elektronicznej wersji poradnika dotyczącego podstaw prowadzenia
spotkań on-line dla pracowników instytucji pomocy społecznej, w tym m.in. ośrodków
pomocy społecznej - edycja 2021 r.
4. Operator
ROPS
5. Realizator
(jednostka realizująca
projekt)

6. Lata realizacji

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. W tym budżet
Województwa

ROPS
2021-2022
Działania informacyjno-promocyjne
Działania szkoleniowo - doradcze
Przygotowanie publikacji dla kadr (poradnik, tutoriale)
Przeprowadzenie badań i analiz (dot. infrastruktury cyfrowej służb
społecznych i zapotrzebowania na podnoszenie kompetencji)
Działania informacyjno-promocyjne
Działania szkoleniowo - doradcze
Działania szkoleniowo - doradcze

III
IV
IV
I
I
II
III

2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022

tak
w trakcie realizacji
miękki
72 000 zł
72 000 zł
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Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

21.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

ROZWÓJ SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ DZIAŁANIA
PROFILAKTYCZNE:
Rozwój Ośrodków Onkologicznych w Wojewódzkich Podmiotach Leczniczych w
celu poprawy jakości i dostępności do diagnostyki i terapii chorób nowotworowych
/ Małopolskie Centrum Onkologii/

2. Numer
porządkowy

IM04 A

I. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie:
1. Modernizacja i doposażenie zaplecza diagnostyki i terapii onkologicznej (leczenie
stacjonarne),
2. Budowa zaplecza diagnostyki i terapii chorych z przetrwałą chorobą nowotworową,
3. Modernizacja i rozbudowa zaplecza małoinwazyjnych technik diagnostyki i terapii
onkologicznej,
4. Szkolenia kompetencyjne dla kadry medycznej w zakresie małoinwazyjnych technik
diagnostyki i terapii onkologicznej
3. Syntetyczny opis II. Szpital Specjalistyczny Im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
zadania
1. Rozwój Ośrodka Onkologicznego poprzez zakup wyposażenia do Pracowni
(opis zadania
Brachyterapii, Zakładu Medycyny Nuklearnej oraz Zakładu Radioterapii
odnoszący się tylko i
III. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie:
wyłącznie do meritum
1. Wprowadzenie nowoczesnych technologii diagnostycznych i operacyjnych poprzez
projektu, nie do
kwestii związanych z doposażenie w sprzęt medyczny,
2. Rozszerzenie świadczeń o brachyterapię śródoperacyjną,
uzyskaniem
3. Wdrożenie metody leczenia raka odbytnicy z zaoszczędzeniem narządu poprzez
dofinansowania)
organizację jednostki Colon unit w Ośrodku Onkologicznym,
4. Wdrożenie optycznego systemu pozycjonowania i weryfikacji pozycji pacjenta,
5. Rezonans magnetyczny,
6. Rozbudowa i rozwój Pracowni Medycyny Nuklearnej w kierunku poszerzenia
diagnostyki i leczenia o PET/CT.
IV. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II:
1.Zakup sprzętu diagnostycznego dla potrzeb diagnostyki onkologicznej,
2. Rozbudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pulmonologicznej,
4. Operator
5. Realizator
(jednostka realizująca
projekt)

6. Lata realizacji

PS
- Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie;
- Szpital Specjalistyczny Im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu;
- Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie;
- Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II;
2022-2027
Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy
Przygotowanie dokumentacji technicznej
Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy
Przeprowadzenie robót budowlanych
Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy
Wyposażenie obiektu
Oddanie obiektu do użytku
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8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. w tym budżet
Województwa
13. źródła
finansowania

nie

inwestycyjny
150 500 000 zł
UE –127 925 000 zł
BW / śr. Szpitali – 22 575 000 zł
UE, BW/śr. Szpitali

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

16.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA:
Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie

2. Numer
porządkowy
3. Syntetyczny
opis zadania

IM05 A

Wzmocnienie potencjału technicznego małopolskich jednostek Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego oraz zwiększenie ich zdolności reagowania w sytuacjach zagrożenia w
(opis zadania
województwie małopolskim, w zakresie: niesienia pomocy w górach ludziom, których
odnoszący się tylko i zdrowie lub życie jest zagrożone; zapobiegania wypadkom w górach, w tym ratownictwa
wyłącznie do
narciarskiego; ochrony środowiska górskiego; działań ratowniczych na obszarach
meritum projektu,
wodnych; akcji ratowniczych w zagrożeniach powszechnych, katastrofach naturalnych,
nie do kwestii
awariach technicznych, zwalczaniu powodzi i pożarów na wodach. Realizacja ww. celów
związanych z
odbędzie się poprzez modernizację/budowę obiektów wraz z niezbędnym wyposażeniem
uzyskaniem
stacji ratunkowych dla WOPR, TOPR, GOPR.
dofinansowania)
4. Operator
5. Realizator
(jednostka
realizująca projekt)

IS
Województwo Małopolskie (Biuro Inwestycji Strategicznych) wraz z Partnerami
Projektu (NGO m.in. WOPR, TOPR, GOPR)

6. Lata realizacji

2022-2027
Utworzenie listy stacji kwalifikujących się do projektu.

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

II

2023

Zatwierdzenie przez ZWM listy budynków biorących udział w
projekcie - wybór Uczestników Projektu. Podpisanie umów z
uczestnikami projektu.

III

2023

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie, złożenie, ocena Projektu i
wybór do dofinansowania.

III

2024

Przygotowanie oraz uruchomienie zamówienia publicznego na
wykonanie dokumentacji, robót budowlanych, wraz z uzyskaniem
pozwoleń.

I

2025

Realizacja robót przez Wykonawców.

IV

2027

8. Gotowa
koncepcja projektu

w trakcie przygotowania

9. Stan realizacji

w trakcie przygotowania
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10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania

inwestycyjny
30 000 000 zł

12. W tym budżet
Województwa

Szczegółowy zakres będzie przygotowany po zatwierdzeniu ostatecznych,
doprecyzowanych założeń i wymagań Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla
Małopolski 2021-2027

13. Źródła
finansowania

1. Główne źródło: Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.
2. Źródło uzupełniające wymagany finansowy wkład własny: - Budżet Województwa, środki WOPR, TOPR, GOPR

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

16.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

Budowa Centrum Muzyki w Krakowie

2. Numer
porządkowy
3. Syntetyczny opis
zadania
(opis zadania
odnoszący się tylko i
wyłącznie do meritum
projektu, nie do
kwestii związanych z
uzyskaniem
dofinansowania)

IM06
Celem realizacji Projektu jest budowa miejsca, które zapewni odpowiednie warunki
pracy i perspektywy rozwoju dla małopolskich zespołów artystycznych, w tym przede
wszystkim dla Filharmonii Krakowskiej. Centrum Muzyki będzie wykorzystywane
także do realizacji „społecznej funkcji sztuki”. Z jednej strony będzie miejscem
spektakularnych koncertów i festiwali, z drugiej – intensywnej działalności kulturalnej,
edukacyjnej oraz miejscem odpoczynku.

4. Operator
5. Realizator

IS

(jednostka realizująca
projekt)

6. Lata realizacji

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

IS / Filharmonia Krakowska
2021-2029
Dokumentacja techniczna obejmująca etap przygotowawczy:
Przeprowadzono badania terenu przeznaczonego na realizację
inwestycji; wykonano m.in. opinię geotechniczną wraz z
dokumentacją badania podłoża gruntowego oraz inwentaryzację
dendrologiczną i przyrodniczą.

II

2018

Pozyskanie gruntów pod inwestycję

III

2022

Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
wielobranżowa dokumentacja projektowa: budowlana, przetargowa i
wykonawcza
Przygotowanie dokumentacji technicznej

III

2023

I

2026

I

2026

Pozyskanie odpowiednich decyzji

I

2026

Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane

I

2026

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy

III

2029

III
IV

2029
2029

Wyposażenie obiektu
Oddanie obiektu do użytku
8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji

w trakcie przygotowania
przygotowany
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10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

inwestycyjny
450 500 000,00 zł
450 500 000,00 zł
Budżet Województwa Małopolskiego. Możliwe źródła finansowania:
* Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych lub inne programy
rządowe;
* Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

16.03.2022

1. Nazwa zadania

Muzea Domowe - Ożywianie Tożsamości w Społecznościach Lokalnych Małopolski

2. Numer
porządkowy

IM07

Zakłada się realizację działań mających na celu ochronę i opiekę nad małopolskim
dziedzictwem narodowym znajdującym się w muzeach domowych poprzez rozpoznanie
zbiorów o ponadlokalnym znaczeniu, inwentaryzację kolekcji, upowszechnianie oraz
wypracowanie form współpracy między posiadaczami kolekcji, a profesjonalnymi
muzeami.
3. Syntetyczny
Zakres projektu polega m.in. na pomocy w dotarciu do tego rodzaju kolekcji instytucjom
opis zadania
kultury, osobom piszącym prace naukowe i popularnonaukowe oraz wszystkim
(opis zadania
odnoszący się tylko i zainteresowanym zbiorami, pomoc właścicielom kolekcji w prezentowaniu swoich
prywatnych zbiorów szerszemu gronu odbiorców oraz ich promowanie, pomoc przy
wyłącznie do
profesjonalnym opisie gromadzonych przedmiotów i w określeniu ich przynależności
meritum projektu,
nie do kwestii
kulturowej, wskazaniu sposobów w pozyskiwaniu środków i w wypełnianiu wniosków o
związanych z
dotacje finansowe, organizacji spotkań i konferencji dla muzeów domowych na terenie
uzyskaniem
Małopolski. Celem jest wypracowanie modelu współpracy instytucji kultury z muzeami
dofinansowania)
domowymi. Zakłada się współpracę z muzeami, dla których organizatorem lub
współorganizatorem jest Województwo Małopolskie.
W perspektywie 2020-2025 zrealizowano już kilka działań tematycznych - w 2020 roku
konferencję tematyczną oraz w 2021 roku XIV Międzynarodowe Forum Muzeów
Domowych i dwa sympozja terenowe w Stróżach i Laskowej z wykładami i warsztatami.
4. Operator
KD
5. Realizator
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu - we współpracy z wybranymi instytucjami kultury
(jednostka
realizująca projekt)

Województwa Małopolskiego i „Muzeami Domowymi”

6. Lata realizacji

2020-2025

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

Konferencja tematyczna z udziałem „Muzeów Domowych” z terenu
Małopolski
Sympozja terenowe z wykładami i warsztatami
XIV Międzynarodowe Forum Muzeów Domowych w Nowym Sączu
(Miasteczko Galicyjskie) i Paszynie (Parafialne Muzeum Sztuki
Ludowej im. ks. E. Nitki)
Publikacja towarzysząca XIV MFMD
Wystawy z kolekcji prywatnych z towarzyszącymi wydawnictwami
w wybranych instytucjach kultury Województwa Małopolskiego;
wystawa „SKARBY REFORMATÓW” z towarzyszącym
wydawnictwem

IV
III

2020
2021

IV
IV

2021
2021

II-IV

2022
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Wystawy z kolekcji prywatnych z towarzyszącymi wydawnictwami
w wybranych instytucjach kultury Województwa Małopolskiego
XVI Międzynarodowe Forum Muzeów Domowych
Wydawnictwo pokonferencyjne
Wystawy z kolekcji prywatnych z towarzyszącymi wydawnictwami
Publikacja „Zeszytów Sądecko-Spiskich” z tematem przewodnim
prywatnych zbiorów i kolekcji
Wystawy z kolekcji prywatnych z towarzyszącymi wydawnictwami
w wybranych instytucjach kultury Województwa Małopolskiego
XVIII Międzynarodowe Forum Muzeów Domowych w wybranym
Muzeum Domowym i w Nowym Sączu (Miasteczko Galicyjskie);
konferencja prasowa podsumowująca projekt
Wydawnictwo pokonferencyjne

II-IV
IV
IV

2023
2023
2023

II-IV

2024

IV

2024

II-IV

2025

IV
IV

2025
2025

8. Gotowa
Ogólny zarys koncepcji, uszczegółowienie w każdym roku
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

w trakcie realizacji
miękki
492 000 zł
492 000 zł
budżet Województwa Małopolskiego

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

17.03.2022

1. Nazwa zadania

MAŁOPOLSKIE DWORY, ZAMKI I GRODY – "ZIELONA" ODNOWA I
ODBUDOWA ZABYTKÓW ORAZ ADAPTACJA DLA NOWYCH FUNKCJI
SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH:
Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla
nowych funkcji społeczno - gospodarczych

2. Numer
porządkowy

IM08 A

Projekt zakłada wykonanie remontów konserwatorskich oraz budowlanych robót
adaptacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w sposób umożliwiający zastosowanie
– pomimo obostrzeń konserwatorskich i w zgodzie z nimi – rozwiązań służących
ochronie środowiska tj.: termomodernizacji, energooszczędnych technologii
3. Syntetyczny
budowalnych, instalacji OZE, oszczędnych instalacji wodnych (w tym deszczówkowych)
opis zadania
oraz innych nowych technologii i urządzeń.
(opis zadania
Ponadto planuje się działania związane z digitalizacją zasobów muzealnych
odnoszący się tylko i (materialnych i niematerialnych) i stworzeniem alternatywnej oferty online dziedzictwa
wyłącznie do
kulturowego wraz z rozwojem sprzedaży produktów i usług w Internecie, a także
meritum projektu,
zastosowanie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych umożliwiających korzystanie z
nie do kwestii
dostępnej oferty osobom z niepełnosprawnościami.
związanych z
Odnowione i zmodernizowane zespoły obiektów zostaną wyposażone w sprzęt potrzebny
uzyskaniem
do bezpiecznego prowadzenia działalności kulturalnej oraz w niezbędną infrastrukturę
dofinansowania)
cyfrową. Utrzymaniu efektów końcowych służyć będą dokonane zabezpieczenia
antywłamaniowe, p.poż. i przed klęskami żywiołowymi.
Następstwem przeprowadzonych działań będą odnowione, bezpieczne, spełniające
wymogi ochrony środowiska zespoły i obiekty oraz towarzyszące zielone, otwarte
55

4. Operator
5. Realizator
(jednostka
realizująca projekt)

przestrzenie umożliwiające spędzenie czasu w atrakcyjny sposób w otoczeniu
dziedzictwa kulturowego.
Zakłada się objęciem projektem małopolskich dworów m.in.: w Nowym Sączu,
Wielogłowach; Szymbarku; Wygiełzowie; Tarnowie; Gorlicach; Zubrzycy.
KD
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu wraz z partnerami

6. Lata realizacji

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. w tym budżet
Województwa
13. źródła
finansowania

2022-2027
Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej

IV

2022

Pozyskanie gruntów pod inwestycję

II

2023

Przygotowanie dokumentacji technicznej

II

2024

Pozyskanie odpowiednich decyzji

III

2024

Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane

IV

2024

I

2025

Przeprowadzenie remontu/modernizacji

III

2026

Przeprowadzenie robót budowlanych

III

2026

Wyposażenie obiektu

I

2027

Oddanie obiektu do użytku

II

2027

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy

tak
w trakcie przygotowania
inwestycyjny
53 501 340 zł
8 025 201 zł
środki unijne - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Małopolska Przyszłości,
budżet Województwa Małopolskiego

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

17.03.2022

1. Nazwa zadania

MAŁOPOLSKIE DWORY, ZAMKI I GRODY – "ZIELONA" ODNOWA I
ODBUDOWA ZABYTKÓW ORAZ ADAPTACJA DLA NOWYCH FUNKCJI
SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH:
Zamek Lipowiec - klucz do wielkich historii

2. Numer
porządkowy
3. Syntetyczny
opis zadania

IM08 B

Projekt zakłada dalszą poprawę stanu technicznego i powstrzymanie destrukcji substancji
zabytkowej Zamku Lipowiec, a także remont, odpowiednie wyposażenie i adaptację
(opis zadania
pomieszczeń ekspozycyjnych oraz powstanie nowych przestrzeni do działań kulturalnoodnoszący się tylko i edukacyjnych. Zakłada się stworzenie jednolitej w odbiorze ekspozycji, łączącej ze sobą
wyłącznie do

56

meritum projektu,
nie do kwestii
związanych z
uzyskaniem
dofinansowania)

4. Operator
5. Realizator

zagospodarowanie przedzamcza na przestrzeń wypoczynku oraz działań kulturalnych, a
także powstanie ogrodów w międzymurzu i kompletną rewitalizację wnętrza zamku i
ekspozycji muzealnych. Działania te przyczynią się do podniesienia standardu
świadczonych usług kulturalnych oraz wpisują się w wieloletnią strategię rozwoju
instytucji i jej oferty programowej: działania edukacyjne i animacyjne, wykorzystywanie
nowych technologii w przestrzeniach ekspozycyjnych i w innych działaniach
muzealnych, podejmowanie działań z wybraną społecznością lokalną, poszerzenie grup
odbiorców, otwarcie na aktywność społeczną i twórczą mieszkańców regionu. Główne
cele projektu skupiają się wokół działań związanych z podniesieniem atrakcyjności
zamku, poprawą stanu zachowania obiektu zabytkowego i wykreowania w nim
przestrzeni do dalszego rozwoju oferty programowej muzeum poprzez remont
konserwatorski Zamku Lipowiec i zmianę jakościową jego ekspozycji, a także
wzmocnienie potencjału kulturowego, ekonomicznego i promocyjnego Małopolski
Zachodniej i regionu, w powiązaniu z aktywnością podmiotów sektora turystyki.
KD

(jednostka
realizująca projekt)

Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

6. Lata realizacji

2022 - 2027
przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym wykonanie
uzupełnienia i aktualizacji posiadanej dokumentacji technicznej
Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy

III

2023

IV
IIV
IIV
IIV

2023

II

2025

III

2025

I

2026

zakończenie realizacji wystaw stałych

IV
II

2026
2027

Oddanie obiektu do użytku

III

2027

prowadzenie robót budowlanych i konserwatorskich
prowadzenie robót budowlanych i konserwatorskich
prowadzenie robót budowlanych i konserwatorskich
7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji

przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do
przeprowadzenia postępowania PZP dot. wyłonienia wykonawcy
ekspozycji
przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do
przeprowadzenia postępowania PZP dot. realizacji dostaw
wyposażenia
Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy dot. wykonania
wystaw oraz dostawy środków trwałych (wyposażenia)
Wyposażenie obiektu

2024
2025
2026

tak
w trakcie przygotowania

10. Charakter
inwestycyjny
zadania
11. Wartość całego
12 000 000 zł netto
zadania
12. w tym budżet
1 800 000 zł
Województwa
13. źródła
środki unijne - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Małopolska
finansowania
Przyszłości, budżet Województwa Małopolskiego
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Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

17.03.2022

1. Nazwa zadania

MAŁOPOLSKIE DWORY, ZAMKI I GRODY – "ZIELONA" ODNOWA
I ODBUDOWA ZABYTKÓW ORAZ ADAPTACJA DLA NOWYCH FUNKCJI
SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH:
Rewaloryzacja, Konserwacja I Rozszerzenie Publicznych Funkcji Muzeum Zamek
w Dębnie

2. Numer
porządkowy

IM08 C

Projekt swym zakresem obejmie jedyny na terenie Małopolski zachowany zabytek
architektury możnowładczej – rezydencjonalnej, wzniesiony w końcu XV wieku. Celem
projektu jest ochrona zabytkowego Muzeum Zamek w Dębnie wraz z rozszerzeniem i
poprawą warunków do prowadzenia działalności kulturalnej, służących wzrostowi
lokalnego i regionalnego rozwoju.
Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- ochronę, zachowanie i rozbudowę zabytku nieruchomego (rekonstrukcja dawnej
3. Syntetyczny
kaplicy zamkowej, adaptacja istniejącego strychu na cele użytkowe, odbudowa
opis zadania
kordegardy, remont i konserwacja zamku, przystosowanie obiektu dla osób ze
(opis zadania
szczególnymi potrzebami, konserwacja zabytkowej figury św. Jana Nepomucena),
odnoszący się tylko i - ochronę zabytkowego parku (rewitalizacja parku, remont mostów).
wyłącznie do
Względy konserwatorskie i techniczno-budowlane wymuszają podjęcia działań, które
meritum projektu,
zahamują występujące niekorzystne procesy, z których najbardziej niepokojącymi są
nie do kwestii
pęknięcia ścian, brak możliwości zarzadzania wewnętrznym klimatem, występująca
związanych z
wilgoć mająca negatywny wpływ na zgromadzone zbiory i budowlaną strukturę obiektu.
uzyskaniem
Nowe przestrzenie (zrekonstruowana kaplica, zaadaptowany strych, odbudowana
dofinansowania)
kordegarda stanowiąca zaplecze do obsługi ruchu turystycznego ze zlokalizowaną w niej
recepcją i toaletami) pozwolą rozszerzyć ofertę kulturalną i edukacyjną, a zastosowane
rozwiązania instalacyjne uczynić ją całoroczną (dziś temperatury w pomieszczeniach
osiągają wielkości ujemne, co wymusza sezonowe ograniczenie świadczonej oferty).
Prestiżowa lokalizacja muzeum w zabytkowym zamku, to dziedzictwo stanowiące
przedmiot ochrony, ale również zasób, który może zostać wykorzystany dla lokalnego i
regionalnego rozwoju.
4. Operator
KD
5. Realizator
(jednostka
realizująca projekt)

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

6. Lata realizacji

2022-2028

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

opracowanie koncepcji

II-IV

2022

ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji
projektowej

IV

2022

opracowanie dokumentacji aplikacyjnej

I

2023

przygotowanie dokumentacji technicznej (w tym m.in. ekspertyzy,
studium historyczne, projekty budowlane i projekty techniczne,
program prac konserwatorskich)

I-IV

2023

przygotowanie dokumentacji technicznej (w tym m.in. ekspertyzy,
studium historyczne, projekty budowlane i projekty techniczne,
program prac konserwatorskich)

I-II

2024

Pozyskanie odpowiednich decyzji

I-II

2024
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ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót
budowlanych oraz inspektorów nadzorów
ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót
budowlanych oraz inspektorów nadzorów

III-IV

2024

I

2025

roboty budowlane i konserwatorskie

II-IV

2025

roboty budowlane i konserwatorskie

I-IV

2026

roboty budowlane i konserwatorskie

I-III

2027

zagospodarowanie terenu i zieleni

II-IV

2025

zagospodarowanie terenu i zieleni

I-IV

2026

zagospodarowanie terenu i zieleni

I-III

2027

Wyposażenie obiektu

I-III

2027

przystosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

I-III

2027

Oddanie obiektu do użytku

IV

2027

I

2028

rozliczenie projektu, uruchomienie oddziału
8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. w tym budżet
Województwa
13. źródła
finansowania

tak
w trakcie przygotowania
inwestycyjny
24 422 850 zł
3 663 427 zł
środki unijne - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Małopolska Przyszłości,
budżet Województwa Małopolskiego

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

17.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

Wirtualne Muzea Małopolski 2030

2. Numer
porządkowy

IM09

59

Projekt zakłada dalszą cyfryzację zbiorów małopolskich muzeów i instytucji, w tym
zbiorów niedostępnych na co dzień dla zwiedzających (np. kolekcje znajdujące się w
magazynie, kolekcje prywatne, kościelne) oraz upowszechnianie zasobów już
zdigitalizowanych, zwłaszcza w zakresie ponownego wykorzystania zasobów z domeny
publicznej oraz dalsze dostosowanie zasobów portalu do potrzeb osób z
3. Syntetyczny opis niepełnosprawnościami (np. audiodeskrypcje, teksty uproszczone, tłumaczenia na język
migowy etc.).
zadania
Jednocześnie, w ramach projektu zostaną opracowane i upowszechnione rozwiązania
(opis zadania
zmierzające do wykorzystania zdigitalizowanych zasobów dla potrzeb małopolskich
odnoszący się tylko i
wyłącznie do meritum muzeów. We współpracy z partnerem zewnętrznym (np. Krakowski Park
projektu, nie do
Technologiczny) oraz wybranymi muzeami zaangażowanymi w realizację projektu
kwestii związanych z zostanie opracowana strategia oraz model komercjalizacji zdigitalizowanych zbiorów.
uzyskaniem
Zasoby Wirtualnych Muzeów Małopolskich zostaną również opracowane w sposób
dofinansowania)
umożliwiający ich wykorzystanie dla potrzeb zdalnej edukacji. Dzięki zastosowanym w
projekcie rozwiązaniom cyfrowym i technologicznym, zasoby kultury i dziedzictwa
regionu są dostępne dla odbiorców przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Projekt będzie realizowany w oparciu o partnerstwo terytorialne (współpraca instytucji
z terenu całego woj. małopolskiego) oraz międzysektorowe (współpraca instytucji
regionalnych z sektorem prywatnym i biznesem).
4. Operator
5. Realizator
(jednostka realizująca
projekt)

6. Lata realizacji

KD
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
2023-2029
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (w tym: nawiązanie
współpracy z instytucjami, partnerami zewnętrznymi; dobór
obiektów do digitalizacji; opracowanie założeń sprzętowych i
technologicznych)
Przygotowanie, ogłoszenie oraz realizacja postępowań pzp na
rozbudowę infrastruktury sprzętowej i oprogramowania RPD i
pozostałe działania w projekcie, w tym m.in. optymalizację i
rozwój portalu

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

Digitalizacja, obróbka graficzna i przygotowanie do publikacji
zdigitalizowanych kolekcji, a także redakcja opisów
kontekstowych, not popularnonaukowych
Digitalizacja, obróbka graficzna i przygotowanie do publikacji
zdigitalizowanych kolekcji, a także redakcja opisów
kontekstowych, not popularnonaukowych
Dostosowanie zasobów publikowanych na portalu do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami (audiodeskrypcje, teksty
alternatywne w języku polskim i angielskim etc.) oraz edukacji
zdalnej.
Dostosowanie zasobów publikowanych na portalu do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami (audiodeskrypcje, teksty
alternatywne w języku polskim i angielskim etc.) oraz edukacji
zdalnej.

I-IV

2023

I-IV

2024-2028

III-IV

2024

I-IV

2025-2028

I-IV

2027-2028

I-II

2029
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Publikacja opracowanych materiałów na portalu
muzea.malopolska.pl (zdigitalizowane obiekty, materiały
opisowe i kontekstowe etc.). Upowszechnianie i promocja dla
odbiorcy polskiego i zagranicznego

I-III

2029

Końcowe rozliczenie projektu

IV

2029

8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji

tak
w trakcie przygotowania

10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. w tym budżet
Województwa
13. źródła
finansowania

inwestycyjny
8 260 000 zł
1 239 000 zł
środki unijne - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Małopolska
Przyszłości budżet Województwa Małopolskiego

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki
1. Nazwa zadania
2. Numer porządkowy
3. Syntetyczny opis
zadania
(opis zadania odnoszący
się tylko i wyłącznie do
meritum projektu, nie do
kwestii związanych z
uzyskaniem
dofinansowania)

4. Operator
5. Realizator
(jednostka realizująca
projekt)

16.03.2022 r.
MAŁOPOLSKIE CENTRUM NAUKI COGITEON:
Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon - projekt zintegrowany
IM10 A
Celem realizacji Projektu jest budowa siedziby Małopolskiego Centrum Nauki
Cogiteon, które realizuje zadania służące wsparciu rozwoju edukacji i nauki w
województwie małopolskim. Wspieranie edukacji odbędzie się poprzez stworzenie
kreatywnej przestrzeni, która będzie rozbudzać zainteresowanie nauką, budować
postawę otwartości, aktywności i ciekawości świata oraz uczyć samodzielnego,
twórczego i krytycznego myślenia. Ważnym zadaniem będzie wyzwalanie potencjału
wynikającego ze współpracy przedstawicieli różnych dziedzin: nauki, sztuki,
edukacji, przedsiębiorczości i działalności społecznej. Planuje się utworzenie
interaktywnej ekspozycji stałej i przestrzeni wystaw czasowych, a także
specjalistycznych laboratoriów i sal do pokazów naukowych.
IS
Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon

6. Lata realizacji

2015-2023
Pozyskanie gruntów pod inwestycję

I

2018

przygotowanie dokumentacji, konkurs urbanistyczno-architektoniczny

II

2018

Pozyskanie odpowiednich decyzji

II
II

2020
2020

Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane

III 2020

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy

III 2020

Przeprowadzenie robót budowlanych

III 2023

wielobranżowa dokumentacja projektowa: budowlana, przetargowa i
wykonawcza
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8. Gotowa koncepcja
projektu
9. Stan realizacji

Wyposażenie obiektu

III 2023

Oddanie obiektu do użytku

III 2023
tak
w trakcie realizacji

10. Charakter zadania
11. Wartość całego
zadania
12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

inwestycyjny
245 673 746,68 zł
76 215 138,88 zł
Budżet Województwa Małopolskiego, Środki UE z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020:
Oś 12 - Infrastruktura społeczna, Oś 4 – Regionalna Polityka Energetyczna.

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

18.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

MAŁOPOLSKIE CENTRUM NAUKI COGITEON:
Cogiteon w zasięgu!

2. Numer
porządkowy
3. Syntetyczny opis
zadania

IM10 B

„Cogiteon w zasięgu” to nowoczesna i innowacyjna forma projektu edukacyjnego
dopełniająca, rozwijająca ofertę edukacyjną, umożliwiająca dostęp do nowych i
(opis zadania
ciekawych tematów w tym również możliwość budowania relacji i społeczności wśród
odnoszący się tylko i
odbiorców i organizatorów. Realizacja projektu odegra istotną rolę w podniesieniu
wyłącznie do meritum kompetencji uczniów w zakresie nowych technologii oraz popularyzacji nauki,
projektu, nie do
kompetencji miękkich i proinnowacyjnych.
kwestii związanych z
uzyskaniem
dofinansowania)

4. Operator
5. Realizator

EK/MCN Cogiteon

(jednostka realizująca
projekt)

MCN Cogiteon
2023 – 2030

6. Lata realizacji
Działania informacyjno-promocyjne

Rekrutacja uczestników/ ustalenie harmonogramu aktywności

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

Realizacja warsztatów/pokazów
Organizacja wydarzenia/konferencji/konkursów
Przeprowadzenie szkoleń/kursów
Przeprowadzenie badań/analiz
Opracowanie rekomendacji
Działania informacyjno-promocyjne
Rekrutacja uczestników/ ustalenie harmonogramu aktywności
Realizacja warsztatów/pokazów
Organizacja wydarzenia/konferencji/konkursów
Przeprowadzenie szkoleń/kursów
Przeprowadzenie badań/analiz
Opracowanie rekomendacji

I

2023

I
II-IV
II-IV
II-IV
I
I
I

2023
2023
2023
2023
2024
2024
2024

I
II-IV
II-IV
II-IV
I
I

2024
2024
2024
2024
2025
2025
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Działania informacyjno-promocyjne

I

2025

Rekrutacja uczestników/ ustalenie harmonogramu aktywności

I

2025

Realizacja warsztatów/pokazów
Organizacja wydarzenia/konferencji/konkursów
Przeprowadzenie szkoleń/kursów
Przeprowadzenie badań/analiz
Opracowanie rekomendacji
Działania informacyjno-promocyjne

II-IV
II-IV
II-IV
I
I
I

2025
2025
2025
2026
2026
2026

Rekrutacja uczestników/ ustalenie harmonogramu aktywności

I

2026

Realizacja warsztatów/pokazów
Organizacja wydarzenia/konferencji/konkursów
Przeprowadzenie szkoleń/kursów
Przeprowadzenie badań/analiz
Opracowanie rekomendacji
Działania informacyjno-promocyjne

II-IV
II-IV
II-IV
I
I
I

2026
2026
2026
2027
2027
2027

Rekrutacja uczestników/ ustalenie harmonogramu aktywności

I

2027

Realizacja warsztatów/pokazów
Organizacja wydarzenia/konferencji/konkursów
Przeprowadzenie szkoleń/kursów
Przeprowadzenie badań/analiz
Opracowanie rekomendacji
Działania informacyjno-promocyjne

II-IV
II-IV
II-IV
I
I
I

2027
2027
2027
2028
2028
2028

I
II-IV
II-IV
II-IV
I
I
I

2028
2028
2028
2028
2029
2029
2029

Realizacja warsztatów/pokazów
Organizacja wydarzenia/konferencji/konkursów
Przeprowadzenie szkoleń/kursów
Działania informacyjno-promocyjne

I
II-IV
II-IV
II-IV
I

2029
2029
2029
2029
2030

Rekrutacja uczestników/ ustalenie harmonogramu aktywności

I

2030

Realizacja warsztatów/pokazów
Organizacja wydarzenia/konferencji/konkursów
Przeprowadzenie szkoleń/kursów
Działania informacyjno-promocyjne/ Podsumowanie

II
II
II
II

2030
2030
2030
2030

Rekrutacja uczestników/ ustalenie harmonogramu aktywności
Realizacja warsztatów/pokazów
Organizacja wydarzenia/konferencji/konkursów
Przeprowadzenie szkoleń/kursów
Przeprowadzenie badań/analiz
Opracowanie rekomendacji
Działania informacyjno-promocyjne
Rekrutacja uczestników/ ustalenie harmonogramu aktywności

8. Gotowa
koncepcja projektu

w trackie przygotowania

9. Stan realizacji

w trakcie przygotowania
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10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

miękki
około 30 000 000 PLN
około 2 250 000 PLN
Fundusze Europejskie dla Małopolski. Małopolska Przyszłości 2021-2027, EFS +

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

14.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

MAŁOPOLSKIE LABORATORIUM WIEDZY:
Małopolski Program Wspierania Uzdolnień

2. Numer
porządkowy

IM11 A
Projekt składa się z czterech wzajemnie uzupełniających się komponentów:
1. Programu wsparcia stypendialnego:
a) adresowanego do wszystkich uczniów szkół podstawowych (począwszy od klasy V)
oraz ponadpodstawowych (wszystkich typów) wyłonionych w drodze samodzielnej
aplikacji o wsparcie stypendialne, ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej lub losowej, pochodzących z rodzin wielodzietnych,
zamieszkałych na obszarach wiejskich oraz niepełnosprawnych;
3. Syntetyczny
b) dedykowanego uczniom (wybranym na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów)
opis zadania
szkół podstawowych (począwszy od klasy I) oraz ponadpodstawowych wyłonionych w
(opis zadania
drodze diagnozy w szkołach przez Partnera Projektu;
odnoszący się tylko i 2. Programu wsparcia stypendialnego dedykowanego studentom uczelni medycznych
wyłącznie do
wyłonionych w drodze samodzielnej aplikacji przez studentów.
meritum projektu,
3. Programu wsparcia stypendialnego obejmującego swym zasięgiem doktorantów oraz
nie do kwestii
uczestników studiów doktoranckich na kierunkach technicznych wyłonionych w drodze
związanych z
samodzielnej aplikacji przez doktorantów lub uczestników studiów doktoranckich.
uzyskaniem
4. Wsparcia w zakresie rozwoju uzdolnień uczniów szkół podstawowych (począwszy od
dofinansowania)
klasy I) oraz ponadpodstawowych, w tym realizacja wsparcia stypendialnego, a którym
mowa w pkt. 1) lit. b)
Grupa docelowa:
• uczniowie uczęszczający do szkół na terenie Województwa Małopolskiego,
• studenci, doktoranci, uczestnicy studiów doktoranckich zamieszkali na terenie
województwa Małopolskiego oraz nauczyciele (psycholodzy, pedagodzy, doradcy
zawodowi), rodzice.
4. Operator
EK
5. Realizator
(jednostka
realizująca projekt)

EK, MCDN

6. Lata realizacji

2021-2027

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

Działania informacyjno-promocyjne

IV

2022

Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu grantowego

II

2023

Rekrutacja uczestników

III

2023

Realizacja warsztatów

IV

2023

Organizacja wydarzenia/konferencji
Ocena realizacji Indywidulanych Planów Rozwoju

II
IV

2024
2024

Organizacja wydarzenia/konferencji

IV

2024
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8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

Działania informacyjno-promocyjne

IV

2024

Rekrutacja uczestników
Realizacja warsztatów
Organizacja wydarzenia/konferencji

III
IV
II

2024
2024
2025

Ocena realizacji Indywidulanych Planów Rozwoju

IV

2025

Organizacja wydarzenia/konferencji

IV

2025

Działania informacyjno-promocyjne

IV

2025

Rekrutacja uczestników

III

2025

Realizacja warsztatów

IV

2025

Organizacja wydarzenia/konferencji

II

2026

Ocena realizacji Indywidulanych Planów Rozwoju

IV

2026

Organizacja wydarzenia/konferencji

IV

2026

Działania informacyjno-promocyjne

IV

2026

Realizacja warsztatów

IV

2026

Organizacja wydarzenia/konferencji

II

2027

Rekrutacja uczestników

III

2027

Ocena realizacji Indywidulanych Planów Rozwoju

IV

2027

Organizacja wydarzenia/konferencji

IV

2027

w trakcie przygotowania
w trakcie przygotowania
miękki
ok. 110.000.000,00 PLN
ok. 16.500.000,00 PLN
Fundusze Europejskie dla Małopolski. Małopolska Przyszłości 2021-2027.

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

16.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

MAŁOPOLSKIE LABORATORIUM WIEDZY:
Małopolski System Wsparcia Transformacji Cyfrowej

2. Numer
porządkowy

IM11 B

65

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie kompleksowego wsparcia środowiska szkolnego
w realizacji procesów innowacyjnej i prowadzonej systemowo transformacji cyfrowej
systemu oświaty w województwie małopolskim. Przedsięwzięcie zawiera 3 komponenty:
(opis zadania
1. komponent standaryzacji mający na celu niwelowanie nierówności szans edukacyjnych
odnoszący się tylko i środowisk szkolnych pogłębionych w okresie pandemii;
2. komponent
wyłącznie do
polegający na stworzeniu modelu wspierającego rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz
meritum projektu,
pozostałych kompetencji przyszłości w szkołach w ramach którego powstanie
nie do kwestii
Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej;
związanych z
3. komponent polegający na upowszechnianiu modelu edukacji STEAM w małopolskich
uzyskaniem
szkołach.
dofinansowania)
3. Syntetyczny
opis zadania

4. Operator
5. Realizator

EK

(jednostka
realizująca projekt)

EK, MCDN

6. Lata realizacji

2021-2027

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

Działania informacyjno-promocyjne

IV

2022

Przeprowadzenie badań/analiz

II

2023

Rekrutacja uczestników

IV

2023

Organizacja wydarzenia/konferencji

I

2024

Realizacja warsztatów

II

2024

Rekrutacja uczestników

IV

2024

Organizacja wydarzenia/konferencji

I

2025

Realizacja warsztatów

II

2025

Rekrutacja uczestników

IV

2025

Organizacja wydarzenia/konferencji

I

2026

Realizacja warsztatów

II

2026

Rekrutacja uczestników

IV

2026

Organizacja wydarzenia/konferencji

I

2027

Realizacja warsztatów

II

2027

Opracowanie rekomendacji

III

2027

Organizacja wydarzenia/konferencji

IV

2027

tak
w trakcie przygotowania
miękki
ok. 45.000.000,00 zł
5 250 000,00 zł
Fundusze Europejskie dla Małopolski. Małopolska Przyszłości 2021-2027.
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Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

14.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

MAŁOPOLSKIE LABORATORIUM WIEDZY:
Małopolski Dwujęzyczny Maluch

2. Numer
porządkowy

IM11 C

Projekt ma na celu stworzenie sieci dwujęzycznych przedszkoli na obszarach wiejskich i
w małych miastach województwa małopolskiego oraz wzrost umiejętności dzieci do lat 6
3. Syntetyczny
w zakresie praktycznego posługiwania się językiem obcym.
opis zadania
Dzieci w wieku przedszkolnym i nauczyciele wychowania przedszkolnego – beneficjenci
(opis zadania
usług edukacyjnych, zyskają dostęp do wyjątkowej oferty kształcenia językowego
odnoszący się tylko i zgodnej z najnowszymi cywilizacyjnymi trendami w globalnym społeczeństwie.
wyłącznie do
Grupa docelowa:
meritum projektu,
• dzieci w wieku przedszkolnym z obszarów wiejskich i miast województwa
nie do kwestii
małopolskiego
związanych z
• nauczyciele wychowania przedszkolnego z obszarów wiejskich i małych miast
uzyskaniem
województwa małopolskiego w rekrutacji do uczestnictwa w projekcie preferowane będą
dofinansowania)
przedszkola z gmin z woj. małopolskiego, dla których syntetyczny wskaźnik rozwoju
obszarów wiejskich jest niski i bardzo niski
4. Operator
5. Realizator

EK

(jednostka
realizująca projekt)

EK

6. Lata realizacji

2022-2027
Opracowanie rekomendacji

I

2022

Organizacja wydarzenia/konferencji

I

2023

Działania informacyjno-promocyjne

II

2023

Rekrutacja uczestników
Przeprowadzenie szkoleń

II
III

2023
2023

Realizacja warsztatów

IV
I
II

2023
2024
2024

Przeprowadzenie szkoleń
Realizacja warsztatów

II
III
IV

2024
2024
2024

Działania informacyjno-promocyjne

I

2025

Organizacja wydarzenia/konferencji

II

2025

Rekrutacja uczestników

II

2025

Realizacja warsztatów

III

2025

Przeprowadzenie szkoleń

IV

2025

Działania informacyjno-promocyjne

I

2026

Rekrutacja uczestników

II
II

2026
2026

Realizacja warsztatów

III

2026
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Działania informacyjno-promocyjne
Organizacja wydarzenia/konferencji
Rekrutacja uczestników
7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

Organizacja wydarzenia/konferencji

Przeprowadzenie szkoleń

IV

2026

Działania informacyjno-promocyjne

I

2027

Organizacja wydarzenia/konferencji

II

2027

Rekrutacja uczestników

II

2027

Realizacja warsztatów

III

2027

Przeprowadzenie szkoleń

IV

2027

8. Gotowa
koncepcja projektu

w trackie przygotowania

9. Stan realizacji

w trakcie przygotowania

10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

miękki
około 60 000 000 PLN
około 1 000 000 PLN
Fundusze Europejskie dla Małopolski. Małopolska Przyszłości 2021-2027

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

14.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

ZAWODOWA MAŁOPOLSKA:
Zawodowa Małopolska

2. Numer
porządkowy
3. Syntetyczny opis
zadania
(opis zadania
odnoszący się tylko i
wyłącznie do
meritum projektu, nie
do kwestii
związanych z
uzyskaniem
dofinansowania)

IM12 A

Celem projektu jest wspieranie polityki edukacyjnej w obszarze zawodowym w
Małopolsce i zacieśnienie współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorczości, a sektorem
szkolnictwa zawodowego oraz ułatwienie uczniom zdobywania kwalifikacji i
doświadczeń zawodowych, a przedsiębiorcom pozyskiwanie pracowników i wpływ na
ich przygotowanie do zawodu.

4. Operator

EK

5. Realizator
(jednostka realizująca
projekt)

EK

6. Lata realizacji

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

2022-2027
Przeprowadzenie badań/analiz

IV

2022

Opracowanie rekomendacji

I

2023

Organizacja wydarzenia/konferencji

I

2023

Działania informacyjno-promocyjne

II

2023

Rekrutacja uczestników

II

2023

Przeprowadzenie szkoleń

III

2023
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8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

Realizacja warsztatów

IV

2023

Działania informacyjno-promocyjne

I

2024

Organizacja wydarzenia/konferencji

II

2024

Rekrutacja uczestników

II

2024

Przeprowadzenie szkoleń

III

2024

Realizacja warsztatów

IV

2024

Działania informacyjno-promocyjne

I

2025

Organizacja wydarzenia/konferencji

II

2025

Rekrutacja uczestników

II

2025

Realizacja warsztatów

III

2025

Przeprowadzenie szkoleń

IV

2025

Przeprowadzenie badań/analiz

IV

2025

Opracowanie rekomendacji

IV

2025

Działania informacyjno-promocyjne

I

2026

Organizacja wydarzenia/konferencji

II

2026

Rekrutacja uczestników

II

2026

Realizacja warsztatów

III

2026

Przeprowadzenie szkoleń

IV

2026

Działania informacyjno-promocyjne

I

2027

Organizacja wydarzenia/konferencji

II

2027

Rekrutacja uczestników

II

2027

Realizacja warsztatów

III

2027

Przeprowadzenie szkoleń

IV

2027

w trackie przygotowania
w trakcie przygotowania
miękki
około 30 000 000 PLN
około 4 500 000 PLN
Fundusze Europejskie dla Małopolski. Małopolska Przyszłości 2021-2027
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Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

14.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

ZAWODOWA MAŁOPOLSKA:
Powołanie i funkcjonowanie Wojewódzkich Zespołów Koordynacji - koordynacja
na szczeblu regionalnym w zakresie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego
oraz uczenia się przez całe życie

2. Numer
porządkowy

3. Syntetyczny
opis zadania
(opis zadania odnoszący
się tylko i wyłącznie do
meritum projektu, nie do
kwestii związanych z
uzyskaniem
dofinansowania)

4. Operator
5. Realizator

IM12 B
Celem jest zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na
rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie,
w tym uczenia się dorosłych – planowane projekty koordynacyjne wdrażane z poziomu
regionu.
W ramach zadania planuje się powołanie wojewódzkiego Zespołu Koordynacji - ciało
opiniodawczo doradcze dla Zarządu Województwa Małopolskiego.
Zadania WZK będą obejmowały m.in.:
• Wspieranie polityki edukacyjnej regionu (województwa) na potrzeby przygotowania
kadr dla gospodarki regionu i uczenia się przez całe życie.
• Koordynację działań w zakresie doradztwa zawodowego w regionach dla uczniów,
studentów oraz osób dorosłych.
• Promocję kształcenia zawodowego oraz idei uczenia się przez całe życie.
EK

(jednostka realizująca
projekt)

EK

6. Lata realizacji

2022-2026
Przeprowadzenie badań/analiz

IV

2022

Opracowanie rekomendacji

I

2023

Organizacja wydarzenia/konferencji

I

2023

II

2023

Przeprowadzenie badań/analiz

II

2023

Przeprowadzenie szkoleń

III

2023

Opracowanie rekomendacji

IV

2023

Działania informacyjno-promocyjne

I

2024

Organizacja wydarzenia/konferencji

II

2024

Przeprowadzenie badań/analiz

III

2024

Opracowanie rekomendacji

IV

2024

Przeprowadzenie szkoleń

IV

2024

Działania informacyjno-promocyjne

I

2025

Organizacja wydarzenia/konferencji

II

2025

Przeprowadzenie badań/analiz

III

2025

Opracowanie rekomendacji

IV

2025

Działania informacyjno-promocyjne

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

70

Przeprowadzenie szkoleń

IV

2025

Działania informacyjno-promocyjne

I

2026

Organizacja wydarzenia/konferencji

II

2026

Przeprowadzenie badań/analiz

III

2026

Realizacja warsztatów

IV

2026

Opracowanie rekomendacji

IV

2026

8. Gotowa
koncepcja projektu

w trackie przygotowania

9. Stan realizacji

w trakcie przygotowania

10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

miękki
około 22 000 000 PLN
0
Środki zewnętrzne
Fiszka projektowa_MPI 2030

Data aktualizacji
fiszki
1. Nazwa zadania
2. Numer
porządkowy

14.03.2022 r.
Małopolski Dom Technologii
IM13

Celem projektu Małopolski Dom Technologii jest realizacja wojewódzkiego programu
edukacji cyfrowej pracowników sektora publicznego (administracja, ochrona zdrowia,
kultura) oraz przedsiębiorców i pracowników MŚP, w tym utworzenie regionalnego
centrum rozwoju kompetencji cyfrowych koordynującego te działania merytorycznie i
organizacyjnie w skali województwa (Małopolskiego Domu Technologii). Dodatkową
grupa docelową projektu będą osoby poszukujące pracy, którą utraciły ją w wyniku
pandemii COVID19. Na projekt złożą się:
3. Syntetyczny
§ badania kompetencji cyfrowych grup zawodowych Małopolski (m.in. pracowników
opis zadania
służby zdrowia, administracji, kultury) oraz przedsiębiorców i pracowników MŚP branż
(opis zadania
odnoszący się tylko i kluczowych dla rozwoju województwa
§ współpraca z przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi w opracowywaniu
wyłącznie do
programów szkoleniowych adekwatnych do potrzeb poszczególnych grup zawodowych –
meritum projektu,
nie do kwestii
inkubacja innowacyjnych projektów edukacyjnych
związanych z
§ wyłonienie partnerów – operatorów programu w 6 subregionach oraz partnerów oraz
uzyskaniem
nawiązanie współpracy z środowiskami ekspertów dziedzinowych w województwie i w
dofinansowania)
innych regionach Polski
§ opracowanie koncepcji oraz organizacja i utworzenie centrum okołożyciowej edukacji
cyfrowej dorosłych pracowników – Małopolskiego Domu Technologii, który
koordynował będzie realizację programu - stworzenie centrum szkoleniowego, na który
złożą się specjalistyczne pracownie tematyczne (boxy innowacji edukacji cyfrowej)
§ opracowanie oraz realizacja programu upowszechniania i podnoszenia poziomu
kompetencji cyfrowych dla pracowników sektora publicznego i MŚP.
4. Operator

EK
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5. Realizator
(jednostka
realizująca projekt)

EK

6. Lata realizacji

2022-2025

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

Przeprowadzenie badań/analiz
Opracowanie rekomendacji
Organizacja wydarzenia/konferencji
Działania informacyjno-promocyjne
Rekrutacja uczestników
Przeprowadzenie szkoleń
Realizacja warsztatów
Działania informacyjno-promocyjne
Organizacja wydarzenia/konferencji
Rekrutacja uczestników
Przeprowadzenie szkoleń
Realizacja warsztatów
Działania informacyjno-promocyjne
Organizacja wydarzenia/konferencji
Rekrutacja uczestników
Realizacja warsztatów

IV
I
I
II
II
III
IV
I
II
II
III
IV
I
II
II
IV

8. Gotowa
koncepcja projektu

w trackie przygotowania

9. Stan realizacji

w trakcie przygotowania

10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

2022
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2024
2024
2024
2024
2024
2025
2025
2025
2025

miękki
około 48 000 000 PLN
0
Środki zewnętrzne

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki
1. Nazwa zadania
2. Numer
porządkowy
3. Syntetyczny
opis zadania

18.03.2022 r.
Małopolski pociąg do kariery
IM14

(opis zadania
odnoszący się tylko i Wsparcie procesów uczenia się przez całe życie poprzez rozwój doradztwa zawodowego,
dofinansowanie szkoleń oraz budowanie wartości pracy wśród osób młodych
wyłącznie do
(kontynuacja projektów „Kierunek Kariera”, „Kierunek Kariera Zawodowa” oraz "Łap
meritum projektu,
nie do kwestii
skilla!").
związanych z
uzyskaniem
dofinansowania)
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4. Operator
5. Realizator

WUP

(jednostka
realizująca projekt)

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

6. Lata realizacji

2023-2029

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)
8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

tak

miękki
150 000 000 PLN (85% EFS+ 15% inne)
maksymalnie 15%, nie jest to jeszcze ustalone
Regionalny Program Operacyjny

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

18.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

PRACUJĄCY – NAJLEPSZA INWESTYCJA DLA MAŁOPOLSKI:
Nowy start w Małopolsce 2.0

2. Numer
porządkowy
3. Syntetyczny opis
zadania
(opis zadania
odnoszący się tylko i
wyłącznie do meritum
projektu, nie do kwestii
związanych z
uzyskaniem
dofinansowania)

4. Operator
5. Realizator
(jednostka realizująca
projekt)

6. Lata realizacji

IM15 A

Wsparcie osób powracających z zagranicy oraz imigrantów, którzy mieszkają lub
planują osiedlić się i pracować w Małopolsce, w ustabilizowaniu ich życia
zawodowego. Projekt realizowany w oparciu o doświadczenia WUP Kraków zdobyte
w trakcie realizacji projektu Nowy start w Małopolsce.

WUP
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
2023-2029

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)
8. Gotowa koncepcja
projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania

miękki

73

11. Wartość całego
zadania
12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

50 000 000 PLN (85% EFS+ 15% inne)
maksymalnie 15%, nie jest to jeszcze ustalone
Regionalny Program Operacyjny

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

18.03.2022

1. Nazwa zadania

PRACUJĄCY – NAJLEPSZA INWESTYCJA DLA MAŁOPOLSKI:
Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy

2. Numer
porządkowy
3. Syntetyczny
opis zadania
(opis zadania
odnoszący się tylko i
wyłącznie do
meritum projektu,
nie do kwestii
związanych z
uzyskaniem
dofinansowania)

4. Operator
5. Realizator

IM15 B

Kompleksowe wsparcie mieszkańców Małopolski, niezależnie od ich sytuacji zawodowej
i życiowej czy możliwości finansowych, na rzecz wzrostu zatrudnienia i poprawy jego
jakości, w tym poprzez wypracowanie i wdrożenie w małopolskich firmach rozwiązań
z zakresu zarządzania wiedzą, zarządzania wiekiem, profilaktyki zdrowotnej, godzenia
życia zawodowego z prywatnym.

WUP

(jednostka
realizująca projekt)

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

6. Lata realizacji

2023-2029

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)
8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

miękki
50 000 000 PLN (85% EFS+ 15% inne)
maksymalnie 15%, nie jest to jeszcze ustalone
Regionalny Program Operacyjny
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 Projekty kluczowe:
1. IIM01
2. IIM02
3. IIM03

4. IIM04
5. IIM05

6.

IIM06

Małopolska Niania 3.0
Remont i modernizacja Gmachu Głównego Teatru im. Juliusza
Słowackiego w Krakowie
Waloryzacja zabytkowego gmachu Muzeum Archeologicznego
w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych w zakresie
adaptacji strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem
windy i klatki schodowej
Interaktywna Platforma Kultury I Dziedzictwa
Malopolska.Go.Culture.Eu
Rozbudowa i modernizacja Domu Podhalańskiego w Ludźmierzu
dla potrzeb Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpat
w Ludźmierzu MCK Sokół w Nowym Sączu - Etap II
Respondent - Smp-Cosme
Fiszka projektowa_MPI 2030

Data aktualizacji
fiszki
1. Nazwa zadania
2. Numer
porządkowy
3. Syntetyczny opis
zadania

18.03.2022 r.
Małopolska Niania 3.0
IIM01

W ramach projektu „Małopolska Niania 3.0” realizowane będą działania związane ze
wsparciem bieżącej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie
(opis zadania
kosztów zatrudnienia niani ponoszonych przez rodziców/ opiekunów dzieci (Moduł I), a
odnoszący się tylko i
także poprzez dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami
wyłącznie do meritum
oraz nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością lub nieprawidłowym rozwojem
projektu, nie do
kwestii związanych z świadczonej przez żłobki i kluby dziecięce (Moduł II).
uzyskaniem
dofinansowania)

4. Operator

ROPS

5. Realizator
(jednostka realizująca
projekt)

6. Lata realizacji

ROPS
2021-2027
Działania informacyjno-promocyjne moduł I i II
Przeprowadzenie badań/analiz moduł I i II

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu grantowego, w tym
rekrutacja uczestników moduł I i II
Realizacja i rozliczanie grantów moduł I i II

8. Gotowa
koncepcja projektu

tak
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9. Stan realizacji

projekt/koncepcja zaakceptowany przez ZWM do ujęcia w RPO WM 2027 i ujęty w
RPO WM 2027

10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

miękki
59 432 000 zł
bd
EFS+, wkład prywatny

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

21.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

Remont i modernizacja Gmachu Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w
Krakowie

2. Numer
porządkowy

IIM02

Podniesienie poziomu i dostępu do oferty kulturalnej oraz podniesienie jakości
przestrzeni publicznej Krakowa, stworzenie warunków instytucjonalnych do rozwoju
instytucji kultury; wyeliminowanie sytuacji awaryjnych zagrażajacych substancji
zabytkowej budynku; ograniczenie kosztów wynikających z niekontrolowanych strat
3. Syntetyczny opis ciepła; zahamowanie procesów destrukcyjnych; podniesienie wymogów bezpieczeństwa
zadania
instytucji kultury; poprawa standardów prowadzonej działalności w zakresie
(opis zadania
dostosowania do obowiązujących przepisów prawa, zasad ergonomii (poprawa
odnoszący się tylko i
parametrów użytkowych i technicznych w zakresie efektywności energetycznej
wyłącznie do meritum
budynku) oraz użyteczności determinującej wizerunek nowoczesnej instytucji kultury.
projektu, nie do
kwestii związanych z Przedsięwzięcie zakłada przeprowadzenie koniecznych prac remontowych i
modernizacyjnych w budynku Gmachu Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w
uzyskaniem
Krakowie, w tym w szczególności w zakresie kompleksowego remontu dachu wraz z
dofinansowania)
wymianą rur spustowych odwadniajacych dach z elementami termomodernizacji oraz
remontem wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej z modernizacją sanitariatów w
części dla widzów oraz zaplecza technicznego. Szczegółowy zakres robót zostanie
ustalony na etapie opracowywania projektu budowlanego.
4. Operator
KD
5. Realizator
(jednostka realizująca Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
projekt)

6. Lata realizacji

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

2022-2025
Przygotowanie dokumentacji technicznej

IV

2022

Pozyskanie odpowiednich decyzji
Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane

I
I

2023
2023

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy

II

2023

Przeprowadzenie remontu/modernizacji

II-IV

2023

Przeprowadzenie remontu/modernizacji

I-IV

2024

Przeprowadzenie remontu/modernizacji

I-IV

2025

IV

2025

Oddanie obiektu do użytku
8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji

tak
w trakcie przygotowania
76

10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. w tym budżet
Województwa
13. źródła
finansowania

inwestycyjny
30 000 000 zł
30 000 000 zł
budżet Województwa Małopolskiego

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

29.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

Waloryzacja zabytkowego gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla
wzmocnienia funkcji muzealnych w zakresie adaptacji strychu siedziby do funkcji
użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej

2. Numer
porządkowy

IIM03

Głównym celem projektu jest poprawa warunków udostępniania niepowtarzalnego
dziedzictwa archeologicznego oraz podniesienie konkurencyjności Muzeum
Archeologicznego w Krakowie poprzez wdrożenie nowoczesnej oferty
(opis zadania
kulturalnoedukacyjnej z zakresu prezentowania i upowszechniania dziedzictwa
odnoszący się tylko i
archeologicznego. Ideą, która przyświeca realizacji projektu jest poprawa zarządzania
wyłącznie do meritum
dziedzictwem kulturowym, zwiększenie dostępu do kultury i dziedzictwa
projektu, nie do
kwestii związanych z archeologicznego oraz wzmocnienie oferty kulturalnej i turystycznej MAK.
Bezpośrednim rezultatem projektu będzie udostępnienie nowych przestrzeni do
uzyskaniem
działalności kulturalnej, szczególnie ekspozycyjnej, edukacyjnej i turystycznej w
dofinansowania)
poddaszu zabytkowego Gmachu Muzeum.
3. Syntetyczny opis
zadania

4. Operator
5. Realizator
(jednostka realizująca
projekt)

6. Lata realizacji

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

KD
Muzeum Archeologicznego w Krakowie
2022 - 2023
wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej wraz z uzyskaniem
zamiennego pozwolenia na budowę; opracowanie wielobranżowej
dokumentacji wykonawczej na „zamienny” zakres r-b oraz aktualizacja
kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż w zakresie: adaptacji
poddasza wraz z robotami towarzyszącymi, zagospodarowania terenu
oraz niezbędnych przyłączy od 02.2022 r. do 08.2022 r.
opracowanie OPZ, SWZ, ogłoszenie przetargu na wykonanie ekspozycji
stałych oraz dostawę pierwszego wyposażenia. Rozstrzygnięcie przetargu
na wykonanie ekspozycji stałych oraz dostawę wyposażenia, zawarcie
umowy od 05.2022 do 10.2022 r.
ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych, rozstrzygnięcie
przetargu na roboty budowalne, zawarcie umowy. od 08.2022 r. do
09.2022 r.
wykonanie robót budowlanych dot. adaptacji strychu wraz z niezbędnym
zakresem robót towarzyszących (w obrębie siedziby MAK) od 10.2022 do
09.2023 r.
opracowanie OPZ, SWZ, ogłoszenie przetargu na wykonanie ekspozycji
stałych oraz dostawę pierwszego wyposażenia. Rozstrzygnięcie przetargu
na wykonanie ekspozycji stałych oraz dostawę wyposażenia, zawarcie
umowy od 05.2022 do 10.2022 r.

III

2022

II

2022

III

2022

III

2023

IV

2022
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8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania

12. w tym budżet
Województwa
13. źródła
finansowania

realizacja wystaw/dostaw wyposażenia od 11.2022 do 12.2023 r.

IV

2023

Oddanie obiektu do użytku

IV

2023

tak
w trakcie realizacji
inwestycyjny
W okresie realizacji projektu:
1. wartość projektu netto: 11 013 095,00 zł,
2. EFRR – zakłada się dofinansowanie na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych;
planowane zaangażowanie środków unijnych: 9 154 500,00 zł
3. budżet WM (WPF): 1 858 595,00 zł (aktualnie środki zabezpieczone dla MAK na
lata 2021-2022);
Budżet Województwa Małopolskiego: 1 858 595,00 zł
1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w
ramach 6. osi priorytetowej: Poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz
udostępnianie dziedzictwa kulturowego
2. Budżet Województwa Małopolskiego

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

24.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

Interaktywna Platforma Kultury I Dziedzictwa Malopolska.Go.Culture.Eu

2. Numer
porządkowy

IIM04

Projekt zakłada uruchomienie multimedialnej platformy streamingowej Województwa
Małopolskiego pod nazwą malopolska.go.culture.eu. Docelowo platforma służyć będzie
instytucjom kultury Województwa Małopolskiego, placówkom kulturalnym jst oraz
szkołom artystycznym z terenu województwa małopolskiego. Zakłada się, że narzędzie
to będzie się składało z komplementarnych modułów: internetowej telewizji kulturalnej;
interaktywnej przestrzeni do prezentacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa
3. Syntetyczny opis kulturowego Małopolski w postaci zmapowanych i zdigitalizowanych na serwerach
zadania
zbiorów muzealnych i bibliotecznych, kolekcji i zabytków architektury z
(opis zadania
wykorzystaniem technologii 3D i 4D; narzędzi umożliwiających prezentację i wirtualny
odnoszący się tylko i
spacer po skarbach dziedzictwa naturalnego, wykorzystujące walory krajobrazowe
wyłącznie do meritum
Małopolski. Zakłada się współpracę z różnymi podmiotami - instytucje kultury
projektu, nie do
kwestii związanych z Województwa Małopolskiego, uczelnie wyższe, szkoły artystyczne i muzyczne, jst, ngo
z Małopolski. W ramach zadania zakłada się: remont i wyposażenie zabytkowego
uzyskaniem
poddasza, Sali Błękitnej i Złotej Filharmonii Krakowskiej; zakup i instalację sprzętu
dofinansowania)
(hardware) i oprogramowania (software), systemów audiowizualnych oraz stworzenie
specjalnej aplikacji WEB i MOBILE o modułowej strukturze, umożliwiającej dalsze jej
rozwijanie i poszerzenie, w zależności od pojawiąjących się nowych szans i zagrożeń.
Projekt zaplanowany został w taki sposób, aby na późniejszym etapie mógł zostać
bezkolizyjnie implementowany w nowej siedzibie Filharmonii im. Karola
Szymanowskiego.
4. Operator
KD
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5. Realizator
(jednostka realizująca
projekt)

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie

6. Lata realizacji

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

2022-2027
Przygotowanie dokumentacji technicznej

IV

2022

Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej

IV

2022

Pozyskanie odpowiednich decyzji

IV

2022

budowa partnerskiej sieci instytucji kultury

IV

2022

wypracowanie pierwszego kontentu

IV

2022

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy

I

2023

IV

2023

Przeprowadzenie remontu/modernizacji

IV

2024

Przeprowadzenie remontu/modernizacji

IV

2025

Wyposażenie obiektu

IV

2025

Wyposażenie obiektu

IV

2026

I

2027

IV

2030

Przeprowadzenie remontu/modernizacji

Oddanie/udostępnienie platformy w pełnej skali
przeniesienie do nowej siedziby
8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. w tym budżet
Województwa
13. źródła
finansowania

tak
w trakcie przygotowania
inwestycyjny
12 150 000 zł
1 822 500 zł
środki unijne - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Małopolska
Przyszłości, budżet Województwa Małopolskiego

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

23.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

Rozbudowa i modernizacja Domu Podhalańskiego w Ludźmierzu dla potrzeb
Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpat w Ludźmierzu MCK Sokół
w Nowym Sączu - Etap II

2. Numer
porządkowy

IIM05

79

Etap II zakłada powstanie części edukacyjno-socjalnej, która umożliwi prowadzenia
zajęć stacjonarnych w cyklach wielodniowych. Całość po modernizacji będzie dostępna
3. Syntetyczny opis dla osób z niepełnosprawnościami. Zajęcia z młodzieżą będą mogły być prowadzone na
miejscu przez pracowników merytorycznych oraz regionalistów. Obecnie w szybkim
zadania
tempie odchodzi się od kultywowania zwyczajów i obrzędów ludowych, dlatego też
(opis zadania
odpowiedni dobór wyposażenia i rozwiązań technicznych pozwoli w ciekawy sposób
odnoszący się tylko i
wyłącznie do meritum zapoznawać młodzież z małopolskim dziedzictwem niematerialnym. Modernizacja
projektu, nie do
umożliwi konserwacje i zachowanie przed zniszczeniem elementów wystroju Domu
kwestii związanych z Podhalan zaliczanych do dóbr współczesnej kultury ludowej. Inwestycja zakłada
uzyskaniem
dobudowę części obiektu do obecnie procedowanego etapu I , co pozwoli stworzyć
dofinansowania)
pomieszczenia na cele edukacyjne i socjalne potrzebne dla przeprowadzania spotkań,
szkoleń, konferencji tematycznych, wiążących się z kilkudniowym pobytem
uczestników.
4. Operator
5. Realizator
(jednostka realizująca
projekt)

6. Lata realizacji

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. w tym budżet
Województwa
13. źródła
finansowania

KD
Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu
2022-2025
Przygotowanie dokumentacji technicznej
Pozyskanie odpowiednich decyzji
Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane
Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy
Przeprowadzenie robót budowlanych
Wyposażenie obiektu
Oddanie obiektu do użytku

IV
II
III
IV
IV
I
I

2022
2023
2023
2023
2024
2025
2025

tak
w trakcie przygotowania
inwestycyjny
30 000 000 zł
4 500 000 zł
środki unijne - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Małopolska
Przyszłości, budżet Województwa Małopolskiego

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki
1. Nazwa zadania
2. Numer
porządkowy
3. Syntetyczny opis
zadania
(opis zadania
odnoszący się tylko
i wyłącznie do
meritum projektu,
nie do kwestii

02.05.2022 r.
RESPONDENT - SMP-COSME
IIM06
Cel przedsięwzięcia:
Rozwój lokalnych i regionalnych działań wzmacniających zarządzanie zasobami
wspólnot opartych na ekonomii społecznej jako głównego elementu społecznie
zrównoważonego procesu zielonej transformacji. W projekcie uczestniczą partnerzy z
Hiszpanii (Lider - Region Katalonia), Belgii (Walonia), Włoch (Turyn)i Polski
(Małopolska -ROPS). Projekt zgodnie z harmonogramem trwać będzie od 1 maja 2022
roku do 30 listopada 2023 roku. Do zadań realizowanych przez ROPS należą:
80

związanych z
uzyskaniem
dofinansowania)

- przygotowanie 1 misji w ramach ekonomii społecznej dla partnerów zagranicznych
- udział w 3 misjach organizowanych przez partnerów,
- opracowanie planu działania dla wykorzystania potencjału ekonomii społecznej w
zielonej i cyfrowej transformacji,
- udział w wypracowaniu rekomendacji dla KE- analiza efektów kształcenia wśród
wszystkich uczestników projektu;

4. Operator
5. Realizator
(jednostka
realizująca projekt)
6. Lata realizacji

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

ROPS
ROPS
2022-2023
udział w 3 misjach organizowanych przez partnerów
przygotowanie 1 misji w ramach ekonomii społecznej dla partnerów
zagranicznych
opracowanie planu działania dla wykorzystania potencjału ekonomii
społecznej w zielonej i cyfrowej transformacji,
udział w wypracowaniu rekomendacji dla KE- analiza efektów
kształcenia wśród wszystkich uczestników projektu;

7. Gotowa
koncepcja projektu
8. Stan realizacji
9. Charakter
zadania
10. Wartość całego
zadania
11. W tym budżet
Województwa
12. Źródła
finansowania

III

2022

IV

2022

II

2023

III

2023

tak
w trakcie realizacji
miękki
143 846 zł
12 428 zł
Single Market Programme COSME

Gospodarka
 Przedsięwzięcia strategiczne:
1.
2.
3.
4.
5.

IG01 A
IG02
IG03 A
IG04
IG05

6. IG06
7. IG07 A
8. IG07 B
9. IG07 C
10. IG08 A
11. IG09 AA
12. IG09 AB
13. IG09 AC

Zarządzanie regionalną inteligentną specjalizacją
SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy
Business in Małopolska
Małopolska Przedsiębiorcza
Budowa Centrum Skupu Produktów Rolno – Spożywczych i Dystrybucji
Żywności
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim
Małopolska – cel podróży
Małopolska – podróże z pasją
Videopen.travel lub visitmalopolska.pl
Małopolski Szlak Beskidzki
Połączenie węzła A4 Bochnia z DK94 etap II
Budowa połączenia węzła A4 Bochnia z DK94 etap III
Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 etap II
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14. IG09 BA
15. IG09 BB
16. IG09 BC
17. IG09 BD
18. IG09 CA
19. IG09 CB
20. IG09 CC
21. IG09 CD
22. IG09 CE

23. IG09 CF
24. IG09 CG
25. IG09 CH
26. IG10
27. IG11 BA
28. IG11 BB
29. IG12 A
30. IG12 B
31. IG12 C
32. IG13 A
33. IG13 B
34. IG13 C
35. IG14

Most na rzece Kamienica w miejscowości Kamienica
Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich – Polski Ład
Budowa bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej w ciągu DW 957 w m.
Nowy Targ
Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 w m. Chełmek
Obwodnica Brzeszcz
Obwodnica Jankowic i Olsztyn
Obwodnica Klucz
Obwodnica Lisiej Góry
Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi
wojewódzkiej nr 964 stanowiących połączenie Niepołomickiej Strefy
Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – Etap 2 Budowa obwodnicy
Niepołomic
Obwodnica Proszowic etap II
Obwodnica Szczurowej
Obwodnica Zielonek etap II
Przeprowadzenie prac analitycznych w celu określenia kierunków i
standardów rozwoju siatki regionalnych połączeń kolejowych w Małopolsce
Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi w ciągu DW 965
w m. Laskowa Górna
Zabezpieczenie osuwiska wraz z rozbudowa drogi w ciągu DW 977
w m. Nowodworze
Utworzenie regionalnego centrum e-zdrowia
Regionalny Monitoring Zdrowotny
Poprawa jakości leczenia poprzez rozwój usług
Rozbudowa i modernizacja systemów ITS
Rozbudowa systemu upłynnienia ruchu na szlakach pienińskich etap II
System ochrony dróg regionalnych przed zniszczeniem w skutek przeciążenia
pojazdów
GOZ dla przedsiębiorcy

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki
1. Nazwa zadania
2. Numer porządkowy

17.03.2022 r.
MAŁOPOLSKI MOST INNOWACJI:
Zarządzanie regionalną inteligentną specjalizacją
IG01 A

Pilotaż Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) trwa od października 2020 r. do
grudnia 2021 r. (Inteligenta specjalizacja: Nauki o życiu, Life Science). W 2022 r.
PPO zostanie poszerzony o kolejne Inteligentne Specjalizacje. Od 2023 r. projekt ten
(opis zadania odnoszący będzie realizowany w trybie pozakonkursowym w ramach: Cel Polityki CP1 i cel
się tylko i wyłącznie do szczegółowy (iv)- rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji,
meritum projektu, nie
transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości (EFRR).
do kwestii związanych z
Główne cele i zadania projektowe w ramach wypełniania warunkowości CP1: •
uzyskaniem
Monitorowanie i ewaluacja inteligentnych specjalizacji i celów RIS3 oraz analiza
dofinansowania)
obszarów okołoinnowacyjnych, wspierających kształtowanie polityki innowacyjnej na
poziomie regionalnym.
3. Syntetyczny opis
zadania
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4. Operator

RG

5. Realizator
(jednostka realizująca
projekt)

6. Lata realizacji
7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)
9. Stan realizacji
10. Charakter zadania

RG

2023-2027 (docelowo do 2030 r.)
Przeprowadzenie badań/analiz
w trakcie realizacji
miękki

11. Wartość całego
zadania

42 mln zł (na lata 2023-2024)

12. W tym budżet
Województwa

6,3 mln zł (na lata 2023-2024)

13. Źródła
finansowania

Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, tryb
pozakonkursowy w ramach: Cel Polityki CP1 i cel szczegółowy (iv)- rozwijanie
umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i
przedsiębiorczości (EFRR).

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

28.04.2022 r.

1. Nazwa zadania

SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

2. Numer
porządkowy
3. Syntetyczny opis
zadania

IG02

Celem Projektu SPIN jest intensyfikacja współpracy i integracja środowiska
związanego z transferem wiedzy ze świata nauki w tym z jednostek naukowych do
(opis zadania
biznesu w zakresie promocji regionalnej oferty naukowej i badawczo-rozwojowej.
odnoszący się tylko i
Potrzeba wzrostu innowacyjności wśród Małopolskich przedsiębiorców wprost wynika
wyłącznie do meritum
ze Strategii Rozwoju Województwa. Trójstronna współpraca samorządu Województwa
projektu, nie do
kwestii związanych z Małopolskiego z nauką i biznesem, odbywa się poprzez wsparcie przedsiębiorców
usługami szytymi na miarę, realizowanymi przez jednostki naukowe, uczelnie, IOBy
uzyskaniem
przy koordynacji Województwa. Planuje się realizację 750 usług na rzecz MŚP.
dofinansowania)
4. Operator
5. Realizator
(jednostka realizująca
projekt)

6. Lata realizacji
7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

MCP
Województwo Małopolskie, Departament Rozwoju Regionu
2023-2030 (projekt jednorazowy lub wiązka projektów)
otwarcie działalności CTW, przygotowanie kampanii
promocyjnej projektu

IIIIV

2023
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realizacja usług na rzecz w szczególności MŚP z Małopolski,
wsparcie promocyjne przez Lidera projektu poprzez kampanię
promocyjną, warsztaty SPIN CAMP, promocja w prasie
branżowej), szkolenia dla partnerów, organizacja regularnych
spotkań z Partnerami,
ewalucja projektu, realizacja usług dla przedsiębiorców,
wsparcie promocyjne działań Partnerów, końcowe rozliczenie
projektu
8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

2024-2029

2030

tak
przygotowany
miękki
30 000 000 zł
1 000 000,00
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

16.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

BUSINESS IN MAŁOPOLSKA:
Centrum Business in Małopolska

2. Numer
porządkowy

IG03 A

Przedsięwzięcie pn. „Business in Małopolska” ma polegać na podjęciu szeroko
zakrojonych działań z zaangażowaniem regionalnych instytucji otoczenia na rzecz
wsparcia ekspansji małopolskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, zwiększenia
poziomu inwestycji oraz poprawy konkurencyjności i atrakcyjności regionalnej
gospodarki
3. Syntetyczny opis Business in Małopolska, jako partnerstwo 3 wiodących regionalnych instytucji tj.
Województwa Małopolskiego, Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. oraz
zadania
Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., działa nieprzerwanie od 2009 roku
(opis zadania
i realizuje zadania ukierunkowane na wsparcie ekspansji małopolskich
odnoszący się tylko i
wyłącznie do meritum przedsiębiorstw na rynki zagraniczne oraz obsługę inwestorów, krajowych i
projektu, nie do
zagranicznych. Inicjatywa ma już swoją ugruntowaną markę, na trwałe wpisała się w
kwestii związanych z krajobraz gospodarczy Małopolski i jest ceniona przez przedstawicieli małopolskich
uzyskaniem
MŚP i zagranicznych inwestorów.
dofinansowania)
Współpracując z kluczowymi podmiotami zajmującymi się wsparciem rozwoju
przedsiębiorczości w kraju (PAIiH, PARP, ARP, PFR, BGK), Centrum Business in
Małopolska zgromadził know-how umożliwiające zbudowanie działającego na
światowym poziomie partnerstwa, które może być ogromnym wsparciem dla rozwoju
regionalnej gospodarki.
4. Operator
5. Realizator
(jednostka realizująca
projekt)

SG
MARR, KPT, WM

6. Lata realizacji
84

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)
8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

w trakcie przygotowania
w trakcie przygotowania
miękki
ok. 100 mln zł
zakłada się BW na poziomie 15%
Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Krajowy Plan
Odbudowy

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki
1. Nazwa zadania
2. Numer
porządkowy

16.03.2022 r.
Małopolska Przedsiębiorcza
IG04

Celem projektu jest wsparcie rozwoju firm z regionu, w szczególności firm
posiadających innowacyjne projekty biznesowe oraz procesu sukcesji w biznesie, a
także wzmacnianie postaw przedsiębiorczych i proinnowacyjnych.
(opis zadania
W ramach projektu planowana jest organizacja:
odnoszący się tylko i
wyłącznie do meritum - programów inkubacji/pre-akceleracji/akceleracji, obejmujących w szczególności
projektu, nie do
wsparcie szkoleniowo-mentorskie dla innowacyjnych projektów biznesowych,
kwestii związanych z - organizację wydarzeń promujących postawy przedsiębiorcze i proinnowacyjne,
uzyskaniem
- działania mające na celu wsparcie procesu sukcesji (transferu biznesu) w
dofinansowania)
Małopolsce.
4. Operator
SG
5. Realizator
SG
(jednostka realizująca
3. Syntetyczny opis
zadania

projekt)

6. Lata realizacji

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

2023-2029
Organizacja wydarzenia/konferencji
Realizacja programu inkubacji/pre-akceleracji/akceleracji
Realizacja programu SUKCES(JA) w Małopolsce
Organizacja wydarzenia/konferencji
Organizacja wydarzenia/konferencji
Realizacja programu inkubacji/pre-akceleracji/akceleracji
Realizacja programu SUKCES(JA) w Małopolsce
Organizacja wydarzenia/konferencji
Organizacja wydarzenia/konferencji
Realizacja programu inkubacji/pre-akceleracji/akceleracji
Realizacja programu SUKCES(JA) w Małopolsce
Organizacja wydarzenia/konferencji
Organizacja wydarzenia/konferencji
Realizacja programu inkubacji/pre-akceleracji/akceleracji
Realizacja programu SUKCES(JA) w Małopolsce

IV
I-IV
IV
II
IV
I-IV
I-IV
II
IV
I-IV
I-IV
II
IV
I-IV
I-IV

2023
2024
2024
2024
2024
2025
2025
2025
2025
2026
2026
2026
2026
2027
2027
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8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

Organizacja wydarzenia/konferencji
II
2027
Organizacja wydarzenia/konferencji
IV
2027
Realizacja programu inkubacji/pre-akceleracji/akceleracji
I-IV
2028
Realizacja programu SUKCES(JA) w Małopolsce
I-IV
2028
Organizacja wydarzenia/konferencji
II
2028
Organizacja wydarzenia/konferencji
IV
2028
Realizacja programu inkubacji/pre-akceleracji/akceleracji
I-IV
2029
Realizacja programu SUKCES(JA) w Małopolsce
I-IV
2029
Organizacja wydarzenia/konferencji
II
2029
Organizacja wydarzenia/konferencji
IV
2029
Opracowano zakres merytoryczny projektu. W zależności od możliwości pozyskania
środków na jego realizację w ramach programu/-ów operacyjnego/-ych, możliwe będą
ew. modyfikacje w zakresie projektu.
w trakcie przygotowania
miękki
ok. 33 mln zł
ok. 5 mln zł
Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, ew. środki z
programów na poziomie centralnym (w zależności od ostatecznych kształtów
poszczególnych programów oraz możliwości realizacji i finansowania poszczególnych
działań zaplanowanych w ramach przedsięwzięcia; to również może wpłynąć na ew.
dalsze decyzje co do podziału przedsięwzięcia na mniejsze projekty)

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

17.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

Budowa Centrum Skupu Produktów Rolno – Spożywczych i Dystrybucji
Żywności

2. Numer
porządkowy
3. Syntetyczny opis
zadania

IG05

Powstanie nowoczesnego kompleksu którego celem jest usprawnienie obrotu
hurtowego artykułami rolno – spożywczymi i dostosowanie go do standardów
(opis zadania
europejskich. Planuje się stworzenie rynku hurtowego z nowoczesnym zapleczem
odnoszący się tylko i
technicznym obsługującego rejon województwa małopolskiego. Centrum Skupu
wyłącznie do meritum
Produktów Rolno-Spożywczych i Dystrybucji Żywności przyczyni się do zwiększenia
projektu, nie do
kwestii związanych z atrakcyjności produkcji rolnej w regionie, zwiększenia znaczenia handlu płodami
rolnymi oraz promocji rodzimych producentów. Wpłynie pozytywnie na skrócenie
uzyskaniem
łańcucha dostaw od rolnika na stół konsumentów.
dofinansowania)
4. Operator
5. Realizator

RO

(jednostka realizująca
projekt)

6. Lata realizacji

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

2021-2030
Przygotowanie dokumentacji technicznej

IV

2023

Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej

II

2025

Pozyskanie gruntów pod inwestycję

IV

2025

Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane

III

2026
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Pozyskanie odpowiednich decyzji

IV

2026

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy

III

2027

Przeprowadzenie robót budowlanych

I

2028

Wyposażenie obiektu

I

2030

Uzyskanie warunków przyłączeniowych

III

2030

Oddanie obiektu do użytku

IV

2030

8. Gotowa
koncepcja projektu

nie

9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. w tym budżet
Województwa
13. źródła
finansowania

inwestycyjny
300 000 000,00 zł
0
Środki unijne, Inne jst, Skarb Państwa, Przedsiębiorcy, Rolnicy

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

17.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim

2. Numer
porządkowy
3. Syntetyczny
opis zadania

IG06

Wybudowanie tras rowerowych o długości ok. 217 km, w tym: Trasa VeloRaba od Rabki
(opis zadania
do Puszczy Niepołomickiej z podziałem na części; VeloSkawa od Świnnej Poręby do
odnoszący się tylko i
Łączan
z podziałem na części, EV11 od Wróblowic do Ostrowa, EV11 od Krakowa do
wyłącznie do
granicy
województwa, VeloDunajec "Zerwany most" oraz VeloRudawa od Trzebini do
meritum projektu,
nie do kwestii
Zabierzowa. Zadanie będzie realizowane w podziale na części, w związku z powyższym
związanych z
podane poniżej daty dotyczą odcinków kierowanych do realizacji jako pierwsze.
uzyskaniem
dofinansowania)
4. Operator

ZDW

5. Realizator
(jednostka
realizująca projekt)

ZDW

6. Lata realizacji

2022-2027
Przygotowanie dokumentacji technicznej

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane
Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy
Rozpoczęcie robót budowlanych

II

2022

III

2022

IV

2022

IV

2022
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Oddanie obiektu do użytku

IV

8. Gotowa
koncepcja projektu

2027

tak

9. Stan realizacji

przygotowany

10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania

inwestycyjny
123 770 000

12. W tym budżet
Województwa

29 420 000

13. Źródła
finansowania

UE: 94 350 000 zł
Wkład własny: 29 420 000 zł

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

17.03.2022

1. Nazwa zadania

MAŁOPOLSKA ARENA CZASU WOLNEGO:
Małopolska - cel podróży

2. Numer
porządkowy
3. Syntetyczny
opis zadania
(opis zadania
odnoszący się
tylko i wyłącznie
do meritum
projektu, nie do
kwestii
związanych z
uzyskaniem
dofinansowania)

IG07A

Realizacja kampanii promocyjnej o charakterze wizerunkowo-produktowym na rynkach
międzynarodowych, strategicznych dla przyjazdów turystycznych do Krakowa i
Małopolski (Wielka Brytania i Niemcy), ukierunkowana na działania promocyjne w
Internecie (Google Ads, social media – FB i IG, YouTube, portale rezerwacyjne) oraz
działania eventowe, prezentacje targowe i misje gospodarcze.

4. Operator

TS

5. Realizator
(jednostka
realizująca
projekt)

Małopolska Organizacja Turystyczna (Lider projektu), Województwo Małopolskie
(Partner projektu), Miasto Kraków (Partner projektu)

6. Lata realizacji

2021-2023
Wykonanie strategii komunikacji dla kampanii

Produkcja materiałów reklamowych
7. Etapy realizacji
(kwartał / rok) Emisja reklam
Realizacja misji gospodarczych

III

2021

II-III

2022

II-IV

2022

II-IV

2022
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Realizacja prezentacji targowych
Produkcja materiałów reklamowych
Emisja reklam
Realizacja misji gospodarczych
Realizacja prezentacji targowych
Realizacja eventów
8. Gotowa
koncepcja
projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość
całego zadania
12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

II-IV

2022

I-IV

2023

II-IV

2023

I-IV

2023

I-IV

2023

I-IV

2023

TAK
w trakcie realizacji
miękki
16 000 000 zł
0 zł

RPO 2014-2020 100 %

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

17.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

MAŁOPOLSKA ARENA CZASU WOLNEGO:
Małopolska - podróże z pasją

2. Numer
porządkowy
3. Syntetyczny
opis zadania

IG07 B
Realizacja kampanii promocyjnej o charakterze wizerunkowo-produktowym na rynkach

(opis zadania
międzynarodowych: Wielka Brytania, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Włochy, Norwegia,
odnoszący się tylko i
Szwecja, Dania, Finlandia, z wykorzystaniem takich narzędzi jak m.in. misje
wyłącznie do
gospodarcze (przyjazdowe i wyjazdowe), workshopy, study-tours, press-tours, imprezy
meritum projektu,
targowe, imprezy targowo-konferencyjne (prezentacje, ukierunkowane spotkania,
nie do kwestii
kampanie reklamowe realizowane w formule stacjonarnej lub on-line), kampanie
związanych z
reklamowe w Internecie, mediach społecznościowych i tradycyjnych.
uzyskaniem
dofinansowania)

4. Operator
5. Realizator

TS

(jednostka
realizująca projekt)

Małopolska Organizacja Turystyczna (Lider projektu), Województwo Małopolskie
(Partner projektu), Miasto Kraków (Partner projektu)

6. Lata realizacji

2024-2027

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)
89

8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

NIE
w trakcie przygotowania
miękki
40 000 000
1 500 000
Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027
Fiszka projektowa_MPI 2030

Data aktualizacji
fiszki

17.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

MAŁOPOLSKA ARENA CZASU WOLNEGO:
Wideopen.travel or Visitmalopolska.pl

2. Numer
porządkowy
3. Syntetyczny
opis zadania

IG07 C

Projekt zakłada przygotowanie platformy cyfrowej o charakterze promocyjnoproduktowym dedykowanej rynkom zagranicznym wraz z komponentami ułatwiającym
(opis zadania
odnoszący się tylko i rezerwacje usług turystycznych za pośrednictwem stron bookingowych
przedsiębiorców turystycznych sprzedających ofertę turystyczną Małopolski i
wyłącznie do
zarządzanie ofertą turystyczną. W ramach projektu istotnym elementem będą działania
meritum projektu,
nie do kwestii
związane z pozycjonowaniem portalu na rynkach zagranicznych oraz rozszerzeniem
związanych z
bazy tekstowej i zdjęciowej związanej z regionalnymi atrakcjami, produktami i
uzyskaniem
usługami turystyczny w tym w zakresie oferty przemysłu spotkań i mice.
dofinansowania)

4. Operator
5. Realizator
(jednostka
realizująca projekt)

6. Lata realizacji
7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)
8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

TS
Małopolska Organizacja Turystyczna (Lider projektu), Województwo Małopolskie
(Partner projektu)
2024-2027

NIE
w trakcie przygotowania
miękki
5 000 000 zł
300 000 zł
Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

90

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

17.03.2022

1. Nazwa zadania

MAŁOPOLSKA - CENTRUM TURYSTYKI ZRÓWNOWAŻONEJ:
Małopolski Szlak Beskidzki

2. Numer
porządkowy

IG08 A

Projekt zakłada uporządkowanie i oznakowanie w terenie 300 km szlaku pieszego wraz
z wykonaniem elementów małej infrastruktury typu: stanowiska drogowskazowe, pola
(opis zadania
biwakowe/pola namiotowe oraz budową/rozbudową bazy schronisk i schronów
odnoszący się tylko i
turystycznych (w tym budowa schroniska na Lubaniu, rozbudowa schronisk na
wyłącznie do meritum
Jaworzynie Krynickiej i Magurze Małastowskiej). Projektowi towarzszyć będą
projektu, nie do kwestii
działania związane ze stworzeniem zintegrowanego systemu informacji i zarządzania
związanych z
regionalnymi szlakami turystycznymi oraz realizacją działań promocyjnych
uzyskaniem
dofinansowania)
związanych z otwarciem nowego produktu turytsycznego.
3. Syntetyczny
opis zadania

4. Operator

TS

5. Realizator
(jednostka
realizująca projekt)

Małopolska Organizacja Turystyczna (Lider projektu), Województwo Małopolskie
(Partner projektu), PTTK (Partner projektu), gminy i powiaty z Małopolski (Partnerzy
projektu), Lasy państwowe (Partner projektu)

6. Lata realizacji

2024-2027

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)
8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

NIE
w trakcie przygotowania
inwestycyjny
30 000 000 zł
150 000 zł
Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

17.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

DROGI WOJEWÓDZKIE DOSTOSOWANE DO WYMOGÓW UE:
Budowa węzłów drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz zwiększania
przepustowości:
Połączenie węzła A4 Bochnia z DK nr 94 - od ul. Krzeczowskiej do DK 94 etap II

2. Numer
porządkowy

IG09 AA

91

3. Syntetyczny
opis zadania
(opis zadania
odnoszący się tylko i
wyłącznie do
meritum projektu,
nie do kwestii
związanych z
uzyskaniem
dofinansowania)

Zakres projektu obejmuje budowę połączenia węzła A4 z DK 94 na długości około 1,2
km wraz z budową wiaduktu i skrzyżowania typu „rondo”.

4. Operator

ZDW

5. Realizator
(jednostka
realizująca projekt)

ZDW

6. Lata realizacji

2024-2026

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

Przygotowanie dokumentacji technicznej

II

2023

Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane

III

2023

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy

I

2024

I

2024

II

2024

IV

2026

Początek pozyskiwania gruntów pod inwestycję
Rozpoczęcie robót budowlanych
Oddanie obiektu do użytku

8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

tak
w trakcie przygotowania
inwestycyjny
66 000 000

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

17.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

DROGI WOJEWÓDZKIE DOSTOSOWANE DO WYMOGÓW UE:
Budowa węzłów drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz zwiększania
przepustowości:
Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK94 Etap
III

2. Numer
porządkowy

IG09 AB

92

3. Syntetyczny
opis zadania
(opis zadania
odnoszący się tylko i
wyłącznie do
meritum projektu,
nie do kwestii
związanych z
uzyskaniem
dofinansowania)

Zakres projektu obejmuje budowę obwodnicy na długości około 2,4 km oraz budowę
obiektu mostowego.

4. Operator

ZDW

5. Realizator
(jednostka
realizująca projekt)

ZDW

6. Lata realizacji

2024-2026
Przygotowanie dokumentacji technicznej
Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy
Rozpoczęcie robót budowlanych
Początek pozyskiwania gruntów pod inwestycję
Oddanie obiektu do użytku

8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania

II

2023

III

2023

I

2024

II

2024

II

2024

IV

2026

tak
w trakcie przygotowania
inwestycyjny
93 000 000

12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

17.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

DROGI WOJEWÓDZKIE DOSTOSOWANE DO WYMOGÓW UE: Budowa węzłów
drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz zwiększania przepustowości:
Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z drogą wojewódzką nr 768 etap II
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2. Numer
porządkowy
3. Syntetyczny
opis zadania
(opis zadania
odnoszący się tylko i
wyłącznie do
meritum projektu,
nie do kwestii
związanych z
uzyskaniem
dofinansowania)

IG09 AC

Wybudowanie drogi o długości ok.6,5 km

4. Operator

ZDW

5. Realizator
(jednostka
realizująca projekt)

ZDW

6. Lata realizacji

2024-2027

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

Przygotowanie dokumentacji technicznej

II

2023

Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane

III

2023

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy

I

2024

II

2024

Początek pozyskiwania gruntów pod inwestycję

II

2024

Oddanie obiektu do użytku

IV

2027

Rozpoczęcie robót budowlanych

tak
w trakcie przygotowania
inwestycyjny
99 500 000

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

17.03.2022

1. Nazwa zadania

DROGI WOJEWÓDZKIE DOSTOSOWANE DO WYMOGÓW UE:
Przebudowa obiektów mostowych z dostosowaniem do obciążenia pojazdami
samochodowymi wg klasy I (klasa A) dla obiektów usytuowanych w ciągu drogi klasy
G lub GP:
Most na rzece Kamienica w miejscowości Kamienica

2. Numer
porządkowy

IG09 BA
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3. Syntetyczny
opis zadania
(opis zadania
odnoszący się tylko i
wyłącznie do
meritum projektu,
nie do kwestii
związanych z
uzyskaniem
dofinansowania)

Wybudowanie mostu

4. Operator

ZDW

5. Realizator
(jednostka
realizująca projekt)

ZDW

6. Lata realizacji

2023-2024

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

7. Gotowa
koncepcja projektu
8. Stan realizacji
9. Charakter
zadania
10. Wartość całego
zadania
11. w tym budżet
Województwa
12. źródła
finansowania

Przygotowanie dokumentacji technicznej

IV

2022

Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane

IV

2022

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy

I

2023

II

2023

Początek pozyskiwania gruntów pod inwestycję

II

2023

Oddanie obiektu do użytku

IV

2024

Rozpoczęcie robót budowlanych

tak
w trakcie przygotowania
inwestycyjny
20 000 000

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

17.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

DROGI WOJEWÓDZKIE DOSTOSOWANE DO WYMOGÓW UE:
Przebudowa obiektów mostowych z dostosowaniem do obciążenia pojazdami
samochodowymi wg klasy I (klasa A) dla obiektów usytuowanych w ciągu drogi klasy
G lub GP:
Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich – Polski Ład

2. Numer
porządkowy

IG09 BB
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Celem planowanego przedsięwzięcia jest realizacja zadań drogowych w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
1. Przebudowa mostu w ciągu DW 968 odc. 060 km 17+639 na rz. Kamienica w m.
Szczawa
2. Przebudowa mostu w ciągu DW 968 odc. 060 km 19+021 na rz. Kamienica w m.
3. Syntetyczny
Szczawa
opis zadania
3. Przebudowa mostu w m. Kośne Hamry na potoku Cicha Woda w ciągu DW 961
(opis zadania
odnoszący się tylko i 4. Budowa mostu w m. Poronin na potoku Poroniec w ciągu DW 961 odc. 010km
2+259
wyłącznie do
5. Przebudowa mostu w ciągu DW 993 na potoku Bednarka w m. Bednarka
meritum projektu,
nie do kwestii
6. Przebudowa mostu w/c DW 966 odc. 130 km 0+508 na rzece Stradomka wraz z
związanych z
dojazdami
uzyskaniem
i budową chodnika w m. Kobylec, Brzezowa (zad 1+2)
dofinansowania)
7. Przebudowa mostu na potoku Czerwony w ciągu DW 981 odc. 080 km 2+466 w m.
Grybów
8. Przebudowa wiaduktu w ciągu DW 780 odc. 230 km 1+380 w m. Libiąż
9. Przebudowa mostu na rzece Wiśle w ciągu DW 781 w m. Jankowice
10. Budowa Obwodnicy w m. Hubenice/Kozłów/Borusowa w/c DW 973
4. Operator
ZDW
5. Realizator
ZDW
(jednostka
realizująca projekt)

6. Lata realizacji

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

2022-2024
Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane

I

2022

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy
Początek pozyskiwania gruntów pod inwestycję

I
II

2022
2022

Rozpoczęcie robót budowlanych

II
IV

2022
2024

Oddanie obiektu do użytku
8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość
całego zadania
12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

tak
przygotowana dokumentacja
inwestycyjny
182 814 000
17 290 250
Budżet państwa (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) 161 423 750 zł
RFIL - 4 100 000 zł
Wkład własny - 17 290 250 zł

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

17.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

DROGI WOJEWÓDZKIE DOSTOSOWANE DO WYMOGÓW UE:
Przebudowa obiektów mostowych z dostosowaniem do obciążenia pojazdami
samochodowymi wg klasy I (klasa A) dla obiektów usytuowanych w ciągu drogi klasy
G lub GP:
Budowa bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej w ciągu DW 957
w m. Nowy Targ
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2. Numer
porządkowy
3. Syntetyczny
opis zadania
(opis zadania
odnoszący się tylko
i wyłącznie do
meritum projektu,
nie do kwestii
związanych z
uzyskaniem
dofinansowania)

IG09 BC

Zakres projektu obejmuje budowę bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej na
długości około 0,6 km wraz z budową wiaduktu.

4. Operator
5. Realizator

ZDW

(jednostka
realizująca projekt)

ZDW

6. Lata realizacji

2024-2025

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

Przygotowanie dokumentacji technicznej

II

2023

Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane

III

2023

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy

I

2024

Początek pozyskiwania gruntów pod inwestycję

I

2024

Rozpoczęcie robót budowlanych

II

2024

Oddanie obiektu do użytku

IV

2025

8. Gotowa
koncepcja
projektu

w trakcie przygotowania

9. Stan realizacji

w trakcie przygotowania

10. Charakter
zadania
11. Wartość
całego zadania
12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

inwestycyjny
57 000 000

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

17.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

DROGI WOJEWÓDZKIE DOSTOSOWANE DO WYMOGÓW UE:
Przebudowa obiektów mostowych z dostosowaniem do obciążenia pojazdami
samochodowymi wg klasy I (klasa A) dla obiektów usytuowanych w ciągu drogi klasy
G lub GP:
Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 z linią kolejową nr 93 w m.
Chełmek

2. Numer
porządkowy

IG09 BD
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3. Syntetyczny
opis zadania
(opis zadania
odnoszący się tylko i
wyłącznie do
meritum projektu,
nie do kwestii
związanych z
uzyskaniem
dofinansowania)

Zakres projektu obejmuje budowę bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową na
długości około 0,55 km wraz z budową wiaduktu.

4. Operator
5. Realizator

ZDW

(jednostka
realizująca projekt)

ZDW

6. Lata realizacji

2024 - 2025

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

Przygotowanie dokumentacji technicznej

II

2023

Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane

III

2023

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy

I

2024

Początek pozyskiwania gruntów pod inwestycję

I

2024

Rozpoczęcie robót budowlanych

II

2024

Oddanie obiektu do użytku

IV

2025

8. Gotowa
koncepcja projektu

w trakcie przygotowania

9. Stan realizacji

w trakcie przygotowania

10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

inwestycyjny
43 000 000

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data
aktualizacji
fiszki
1. Nazwa zadania
2. Numer
porządkowy
3. Syntetyczny
opis zadania
(opis zadania
odnoszący się
tylko i wyłącznie
do meritum
projektu, nie do
kwestii

17.03.2022
DROGI WOJEWÓDZKIE DOSTOSOWANE DO WYMOGÓW UE:
Budowa obwodnic dla miejscowości o dużym natężeniu ruchu i uciążliwości
komunikacyjnej:
Obwodnica Brzeszcz
IG09 CA

Zakres projektu obejmuje budowę obwodnicy na długości około 4 km oraz budowę
wiaduktu.
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związanych z
uzyskaniem
dofinansowania)

4. Operator

ZDW

5. Realizator
(jednostka
realizująca projekt)

ZDW

6. Lata realizacji

2024 - 2026
Przygotowanie dokumentacji technicznej
Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane
7. Etapy
Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy
realizacji
Rozpoczęcie robót budowlanych
(kwartał / rok)
Początek pozyskiwania gruntów pod inwestycję
Oddanie obiektu do użytku
8. Gotowa
koncepcja
tak
projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość
całego zadania
12. W tym
budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

II
III
I
II
II
IV

2023
2023
2024
2024
2024
2026

w trakcie przygotowania
inwestycyjny
78 000 000
38 400 000
BP: 39 600 000 zł
Wkład własny: 38 400 000 zł
Fiszka projektowa_MPI 2030

Data aktualizacji
fiszki

17.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

DROGI WOJEWÓDZKIE DOSTOSOWANE DO WYMOGÓW UE:
Budowa obwodnic dla miejscowości o dużym natężeniu ruchu i uciążliwości
komunikacyjnej:
Obwodnica Jankowic i Olszyn

2. Numer
porządkowy
3. Syntetyczny
opis zadania
(opis zadania
odnoszący się tylko i
wyłącznie do
meritum projektu,
nie do kwestii
związanych z
uzyskaniem
dofinansowania)

IG09 CB

Zakres projektu obejmuje budowę obwodnicy na długości około 3,2 km oraz budowę
jednego obiektu mostowego.

4. Operator
5. Realizator

ZDW

(jednostka
realizująca projekt)

ZDW

6. Lata realizacji

2024-2025
Przygotowanie dokumentacji technicznej

II

2023
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7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)
8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane
Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy
Początek pozyskiwania gruntów pod inwestycję
Rozpoczęcie robót budowlanych
Oddanie obiektu do użytku

III
I
II
II
IV

2023
2024
2024
2024
2025

tak
w trakcie przygotowania
inwestycyjny
45 000 000

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

17.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

DROGI WOJEWÓDZKIE DOSTOSOWANE DO WYMOGÓW UE:
Budowa obwodnic dla miejscowości o dużym natężeniu ruchu i uciążliwości
komunikacyjnej:
Obwodnica Klucz

2. Numer
porządkowy
3. Syntetyczny
opis zadania
(opis zadania
odnoszący się tylko i
wyłącznie do
meritum projektu,
nie do kwestii
związanych z
uzyskaniem
dofinansowania)

IG09 CC

Wybudowanie obwodnicy o długości ok.2,7 km

4. Operator
5. Realizator

ZDW

(jednostka
realizująca projekt)

ZDW

6. Lata realizacji

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

2024-2025
Przygotowanie dokumentacji technicznej
Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane
Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy
Początek pozyskiwania gruntów pod inwestycję
Rozpoczęcie robót budowlanych
Oddanie obiektu do użytku

8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania

II
III
I

2023
2023
2024

II
II

2024
2024

IV

2025

tak
w trakcie przygotowania dokumentacji
inwestycyjny
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11. Wartość całego
zadania
12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

68 000 000

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

17.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

DROGI WOJEWÓDZKIE DOSTOSOWANE DO WYMOGÓW UE:
Budowa obwodnic dla miejscowości o dużym natężeniu ruchu i uciążliwości
komunikacyjnej:
Obwodnica Lisiej Góry

2. Numer
porządkowy
3. Syntetyczny
opis zadania

IG09 CD

(opis zadania
odnoszący się tylko i
Zakres projektu obejmuje budowę obwodnicy na długości około 4,60 km oraz budowę
wyłącznie do
dwóch wiaduktów i dwóch skrzyżowań typu „rondo”.
meritum projektu,
nie do kwestii
związanych z
uzyskaniem
dofinansowania)

4. Operator
5. Realizator

ZDW

(jednostka
realizująca projekt)

ZDW

6. Lata realizacji

2024-2025

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

Przygotowanie dokumentacji technicznej

II

2023

Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane

III
I

2023
2024

Rozpoczęcie robót budowlanych

II
II

2024
2024

Oddanie obiektu do użytku

IV

2025

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy
Początek pozyskiwania gruntów pod inwestycję

tak
w trakcie przygotowania
inwestycyjny
55 000 000
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Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

17.03.2022

1. Nazwa zadania

DROGI WOJEWÓDZKIE DOSTOSOWANE DO WYMOGÓW UE:
Budowa obwodnic dla miejscowości o dużym natężeniu ruchu i uciążliwości
komunikacyjnej:
Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej
nr 964 stanowiących połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg
międzynarodowych – Etap 2 Budowa obwodnicy Niepołomic

2. Numer
porządkowy
3. Syntetyczny
opis zadania
(opis zadania
odnoszący się tylko i
wyłącznie do
meritum projektu,
nie do kwestii
związanych z
uzyskaniem
dofinansowania)

IG09 CE

Budowana obwodnica Niepołomic realizowana będzie w śladzie istniejących dróg
gminnych: ul. Kwiatkowskiego, ul. Wimmera, fragmentu ul. Kolejowej pomiędzy
skrzyżowaniami z ul. Portową oraz ul. Brzeską. Planowana długość obwodnicy ok.
5,22 km.
Inwestycja stanowi kontynuację wybudowanej przez Gminę Niepołomice budowy
zachodniej obwodnicy Podłęża ( lata 2018-2022).

4. Operator
5. Realizator

ZDW

(jednostka
realizująca projekt)

ZDW

6. Lata realizacji

2021-2024

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

Przygotowanie dokumentacji technicznej

III

2023

Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane
Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy

IV
II

2023
2022

Rozpoczęcie robót budowlanych

III
I

2022
2024

IV

2024

Początek pozyskiwania gruntów pod inwestycję
Oddanie obiektu do użytku
8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

nie
w trakcie przygotowania
inwestycyjny
40 000 000
3 000 000
BP dotacja celowa - 32 000 000 PLN
BW – 3 000 000 PLN
JST - 5 000 000 PLN

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

17.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

DROGI WOJEWÓDZKIE DOSTOSOWANE DO WYMOGÓW UE:
Budowa obwodnic dla miejscowości o dużym natężeniu ruchu i uciążliwości
komunikacyjnej:
Obwodnica Proszowic Etap II
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2. Numer
porządkowy
3. Syntetyczny
opis zadania
(opis zadania
odnoszący się tylko i
wyłącznie do
meritum projektu,
nie do kwestii
związanych z
uzyskaniem
dofinansowania)

IG09 CF

Zakres projektu obejmuje budowę obwodnicy na długości około 2,5 km w tym
budowa mostu na rz. Szreniawa, przepustów pod nasypem drogowym oraz budowę
skrzyżowania typu rondo.

4. Operator
5. Realizator

ZDW

(jednostka
realizująca projekt)

ZDW

6. Lata realizacji

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

2024-2026
Przygotowanie dokumentacji technicznej
Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane
Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy
Początek pozyskiwania gruntów pod inwestycję
Rozpoczęcie robót budowlanych
Oddanie obiektu do użytku

II
III
I
II
II
IV

2023
2023
2024
2024
2024
2026

tak
w trakcie przygotowania
inwestycyjny
67 000 000
5 250 000
Budżet państwa (Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych)
- 61 750 000 zł
Wkład własny - 3 250 000 zł + 2 000 000 zł na wykupy gruntów
Fiszka projektowa_MPI 2030

Data aktualizacji
fiszki

17.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

DROGI WOJEWÓDZKIE DOSTOSOWANE DO WYMOGÓW UE:
Budowa obwodnic dla miejscowości o dużym natężeniu ruchu i uciążliwości
komunikacyjnej:
Obwodnica Szczurowej

2. Numer
porządkowy
3. Syntetyczny
opis zadania

IG09 CG

(opis zadania
odnoszący się tylko i
Zakres projektu obejmuje budowę obwodnicy na długości około 4.40 km, budowę
wyłącznie do
dwóch skrzyżowań skanalizowanych, dwóch rond oraz budowę przepustów.
meritum projektu,
nie do kwestii
związanych z
uzyskaniem
dofinansowania)

4. Operator

ZDW
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5. Realizator
ZDW

(jednostka
realizująca projekt)

6. Lata realizacji
7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

2022-2024
Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane
Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy
Początek pozyskiwania gruntów pod inwestycję
Rozpoczęcie robót budowlanych
Oddanie obiektu do użytku

III
I
II
II
IV

2021
2022
2022
2022
2024

8. Gotowa
tak
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
przygotowany
10. Charakter
inwestycyjny
zadania
11. Wartość całego
65 000 000
zadania
12. W tym budżet
23 600 000
Województwa
13. Źródła
Budżet państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - 35 400 000 zł
finansowania
Wkład własny - 23 600 000 zł + 6 000 000 zł na wykupy gruntów
Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

17.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

DROGI WOJEWÓDZKIE DOSTOSOWANE DO WYMOGÓW UE:
Budowa obwodnic dla miejscowości o dużym natężeniu ruchu i uciążliwości
komunikacyjnej:
Obwodnica Zielonek w ciągu DW 794 - Etap II od węzla POK do DW 794

2. Numer
porządkowy
3. Syntetyczny
opis zadania

IG09 CH

(opis zadania
odnoszący się tylko i Zakres projektu obejmuje budowę obwodnicy na długości około 2 km wraz
wyłącznie do
z budową dwóch wiaduktów, jednego obiektu mostowego i budową dwóch
meritum projektu,
skrzyżowań typu „rondo”.
nie do kwestii
związanych z
uzyskaniem
dofinansowania)

4. Operator
5. Realizator

ZDW

(jednostka
realizująca projekt)

ZDW

6. Lata realizacji

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

2024-2025
Przygotowanie dokumentacji technicznej
Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane
Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy
Początek pozyskiwania gruntów pod inwestycję
Rozpoczęcie robót budowlanych
Oddanie obiektu do użytku

7. Gotowa
koncepcja projektu

II
III
I

2023
2023
2024

I
II
IV

2024
2024
2025

tak
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8. Stan realizacji
9. Charakter
zadania
10. Wartość całego
zadania
11. w tym budżet
Województwa
12. źródła
finansowania

w trakcie przygotowania
inwestycyjny
70 000 000
35 000 000
BP: 35 000 000 PLN
Wkład własny: 35 000 000 PLN

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki
1. Nazwa zadania
2. Numer
porządkowy

BUDOWA SPÓJNEJ SIECI POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH –
AGLOMERACYJNYCH I REGIONALNYCH „SKA I MKR”:
Przeprowadzenie prac analitycznych w celu określenia kierunków i standardów
rozwoju siatki regionalnych połączeń kolejowych w Małopolsce
IG10 A

Z uwagi na komplementarność obszaru zaplanowanych analiz Województwa z
zakresem wymaganym „Wytycznymi naboru projektów do Programu Uzupełniania
Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku
ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.” dla
3. Syntetyczny
wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych dot. zadań zgłoszonych przez
opis zadania
Województwo Małopolskie na potrzeby naboru do ww. programu, wyniki opracowań
(opis zadania
odnoszący się tylko i będących przedmiotem ww. wspp, zostaną wykorzystane w pracach Województwa,
których celem jest określenie perspektywicznego progresu kolejowej oferty
wyłącznie do
przewozowej w sferze kompetencji Regionu.
meritum projektu,
nie do kwestii
związanych z
uzyskaniem
dofinansowania)

4. Operator

Pozyskana dokumentacja, o charakterze prognostycznym i projektowym, pozwoli
określić pożądany standard nowej lub zrewitalizowanej infrastruktury kolejowej,
wraz z określeniem standardu pasażerskich połączeń kolejowych realizowanych
z wykorzystaniem tej infrastruktury. Dokumentacja ta będzie też wykorzystwana w
dalszych działaniach Województwa Małopolskiego, w zakrsie budowy spójnej sieci
połączeń kolejowych, o standardzie dostosowanym do potrzeb pasażerów.
TK

5. Realizator
(jednostka
realizująca projekt)

TK

6. Lata realizacji

2020 - 2028

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

Przeprowadzenie badań/analiz

III

2021

Przeprowadzenie badań/analiz

IV

2021
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W ramach projektu Województwo pozyskało wstępne studia planistycznoprognostyczne dla następujących przedsięwzięć:
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odc. Sucha Beskidzka - Żywiec celem
usprawnienia połączenia Kraków – Żywiec;
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odc. Gorlice – Jasło celem usprawnienia
8. Gotowa
połączenia Kraków – Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową
koncepcja projektu
łącznicy pomiędzy ww. liniami;
- Budowa połączenia kolejowego Kraków – Olkusz,
- Budowa połączenia kolejowego Kraków – Myślenice,
- Budowa połączenia kolejowego Kraków – Niepołomice.
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. W tym budżet
Województwa

w trakcie realizacji
miękki
3 870 810 zł
3 870 810 zł
1) Środki własne województwa;

13. Źródła
finansowania

2) dotacje celowe od jednostek samorządu terytorialnego: Miasto Gorlice, Miasto
Żywiec, Gminy: Łużna, Moszczenica, Jeleśnia, Świnna; Powiaty: Gorlicki, Żywiecki;
Województwa: Podkarpackie, Śląskie;
3) środki przewidziane w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej
Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku
(dofinansowanie uzależnione jest od zakwalifikowania danych przedsięwzięć do
realizacji).

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

17.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

INWESTYCJE DROGOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU:
Stabilizacja osuwisk w ciągu dróg wojewódzkich:
Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi w ciągu DW 965
w m. Laskowa Górna

2. Numer
porządkowy

IG11 BA
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3. Syntetyczny
opis zadania
(opis zadania
odnoszący się tylko i
wyłącznie do
meritum projektu,
nie do kwestii
związanych z
uzyskaniem
dofinansowania)

Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi na długości ok.0,2 km

4. Operator

ZDW

5. Realizator
(jednostka
realizująca projekt)

ZDW

6. Lata realizacji

2023-2025
Przygotowanie dokumentacji technicznej
Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane
Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

Oddanie obiektu do użytku

9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania

2021

II

2021

I

2023

I

2023

II

2023

IV

2025

Początek pozyskiwania gruntów pod inwestycję
Rozpoczęcie robót budowlanych

8. Gotowa
koncepcja projektu

II

tak
przygotowana dokumentacja
inwestycyjny
15 000 000

12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania
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Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

17.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

INWESTYCJE DROGOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU:
Stabilizacja osuwisk w ciągu dróg wojewódzkich:
Zabezpieczenie osuwiska wraz z rozbudowa drogi w ciągu DW 977
w m. Nowodworze

2. Numer
porządkowy

IG11 BB

3. Syntetyczny
opis zadania
(opis zadania
odnoszący się tylko
i wyłącznie do
meritum projektu,
nie do kwestii
związanych z
uzyskaniem
dofinansowania)

Zabezpieczenie osuwiska wraz z rozbudową drogi na dł.0,3 ok.

4. Operator

ZDW

5. Realizator
(jednostka
realizująca projekt)

ZDW

6. Lata realizacji

2023-2024
Przygotowanie dokumentacji technicznej
II

2021

III

2021

I

2023

I

2023

II

2023

IV

2024

Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane
7. Etapy realizacji Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy
(kwartał / rok)
Początek pozyskiwania gruntów pod inwestycję
Rozpoczęcie robót budowlanych
Oddanie obiektu do użytku
8. Gotowa
koncepcja
projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość
całego zadania

tak
przygotowana dokumentacja
inwestycyjny
15 000 000
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12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

18.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

ROZWÓJ MAŁOPOLSKIEGO SYSTEMU E-ZDROWIA:
Utworzenie regionalnego centrum e-zdrowia

2. Numer
porządkowy

IG12 A

Celem realizacji inwestycji jest:
• Planowanie i koordynacja rozwoju e-Zdrowia w regionie w korelacji z
przedsięwzięciami centralnymi i w spójności ze strategią zdrowotną Województwa
Małopolskiego:
3. Syntetyczny
• Utrzymanie i rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej oraz innych
opis zadania
systemów e-Zdrowia w regionie,
(opis zadania
odnoszący się tylko i • Stała identyfikacja oraz analizowanie potrzeb pacjentów, specjalistów medycznych,
podmiotów leczniczych, płatnika,
wyłącznie do
• Ciągłe, bieżące badanie dojrzałości cyfrowej podmiotów leczniczych w
meritum projektu,
nie do kwestii
województwie,
związanych z
• Świadczenie wsparcia i doradztwo dla podmiotów leczniczych z terenu
uzyskaniem
województwa w zakresie wdrożeń i planowania krajowych i regionalnych
dofinansowania)
przedsięwzięć e-Zdrowia,
• Popularyzacja e-Zdrowia oraz przeciwdziałanie niedostatecznej recepcji narzędzi eZdrowia, a także wykluczeniu cyfrowemu ze względu na wiek, miejsce zamieszkania
lub niepełnosprawność;
4. Operator
5. Realizator

IS

(jednostka
realizująca projekt)

Małopolskie Parki Przemysłowe sp. z o.o.

6. Lata realizacji

2022-2027
Analiza potrzeb podmiotów leczniczych w zakresie wsparcia
kompetencyjnego pacjentów, specjalistów medycznych,
podmiotów leczniczych, płatnika,

2022

Organizacja prac Regionalnego Centrum e-zdrowia

2023
Utrzymanie
i
rozwój
Małopolskiego
Systemu
Informacji
7. Etapy realizacji
Medycznej oraz innych systemów e-Zdrowia w regionie,
2023-2027
(kwartał / rok)
Popularyzacja e-Zdrowia oraz przeciwdziałanie niedostatecznej
recepcji narzędzi e-Zdrowia, a także wykluczeniu cyfrowemu ze
względu na wiek, miejsce zamieszkania lub niepełnosprawność;
2024-2027
Świadczenie wsparcia i doradztwo dla podmiotów leczniczych z
terenu województwa w zakresie wdrożeń i planowania krajowych i
regionalnych przedsięwzięć e-Zdrowia,
2024-2027
Szczegółowy zakres będzie przygotowany po zatwierdzeniu ostatecznych,
8. Gotowa
doprecyzowanych założeń i wymagań Programu Regionalnego Fundusze Europejskie
koncepcja projektu
dla Małopolski 2021-2027 Małopolska Przyszłości
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9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. w tym budżet
Województwa
13. źródła
finansowania

inwestycyjny
90 mln PLN
Szczegółowy zakres będzie przygotowany po zatwierdzeniu ostatecznych,
doprecyzowanych założeń i wymagań Programu Regionalnego Fundusze Europejskie
dla Małopolski 2021-2027
Budżet Województwa Małopolskiego,
Środki UE z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 20212027 Małopolska Przyszłości

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

18.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

ROZWÓJ MAŁOPOLSKIEGO SYSTEMU E-ZDROWIA:
Regionalny Monitoring Zdrowotny

2. Numer
porządkowy

IG12 B

Celem projektu jest zapewnienie narzędzi informatycznych do analiz big data danych
medycznych gromadzonych w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej
w powiązaniu z innymi danymi, dla poprawy i optymalizacji zarządzania ochroną
zdrowia na terenie województwa małopolskiego.
3. Syntetyczny
W zakres projektu będą wchodzić m.in.:
opis zadania
• system monitoringu zachorowań z narzędziami wczesnego ostrzegania o wzrostach
(opis zadania
odnoszący się tylko i specyficznych zachorowań,
• badanie korelacji geograficznych z jednostkami chorobowymi,
wyłącznie do
• badanie korelacji zapadalności na choroby z danymi o zanieczyszczeniach
meritum projektu,
nie do kwestii
powietrza, danymi pogodowymi oraz danymi o jakości wody
związanych z
• monitorowanie i ostrzeganie przed przekroczeniem rocznej dawki
uzyskaniem
napromieniowania,
dofinansowania)
• monitorowanie i ostrzeganie przed przekroczeniem maksymalnej skumulowanej
dawki leków przeciwnowotworowych,
• inne przedsięwzięcia wspierające monitoring i analizy w korelacji z działaniami w
Centrum e-Zdrowia i Ministerstwie Zdrowia;
4. Operator
IS
5. Realizator
Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o.
(jednostka
realizująca projekt)

2023 – 2027

6. Lata realizacji

Nawiązanie współpracy z instytucjami naukowobadawczymi

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

2023

Przeprowadzenie badań analitycznych

2023-2024

pozyskanie i/lub wytworzenie narzędzi informatycznych

2025-2026

Realizacja bieżącego monitoringu

2027
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Szczegółowy zakres będzie przygotowany po zatwierdzeniu ostatecznych,
8. Gotowa
doprecyzowanych założeń i wymagań Programu Regionalnego Fundusze Europejskie
koncepcja projektu
dla Małopolski 2021-2027 Małopolska Przyszłości
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. w tym budżet
Województwa
13. źródła
finansowania

inwestycyjny
15 mln
Szczegółowy zakres będzie przygotowany po zatwierdzeniu ostatecznych,
doprecyzowanych założeń i wymagań Programu Regionalnego Fundusze Europejskie
dla Małopolski 2021-2027 Małopolska Przyszłości
Budżet Województwa Małopolskiego,
Środki UE z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 20212027 Małopolska Przyszłości

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

18.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

ROZWÓJ MAŁOPOLSKIEGO SYSTEMU E-ZDROWIA:
Poprawa jakości leczenia poprzez rozwój usług
e-zdrowia w Województwie Małopolskim

2. Numer
porządkowy

IG12 C

Głównym celem projektu jest rozwój e-Zdrowia w Województwie Małopolskim m.in.
poprzez:
• zapewnienie możliwości realizacji zdalnych wizyt, w tym kontynuacji leczenia z
(opis zadania
odnoszący się tylko i wykorzystaniem udostępniania i wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w
ramach platformy Małopolski System Informacji Medycznej (dalej MSIM);
wyłącznie do
• zapewnienie możliwości realizacji telekonsultacji pomiędzy profesjonalistami
meritum projektu,
nie do kwestii
medycznymi w podmiotach leczniczych w województwie małopolskim w ramach
związanych z
platformy MSIM;
uzyskaniem
• zapewnienie narzędzi informatycznych wspierających rekrutację na badania
dofinansowania)
profilaktyczne dla mieszkańców województwa.
3. Syntetyczny
opis zadania

4. Operator

IS

5. Realizator

Województwo Małopolskie (Biuro IS wraz z Partnerem Małopolskie Parki
Przemysłowe sp. z o.o.)

(jednostka
realizująca projekt)

6. Lata realizacji

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

2023-2027
Analiza potrzeb podmiotów leczniczych pacjentów,
specjalistów medycznych
Zakup lub wytworzenie nadzędzi informatycznych

2023
2024-2026
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Uruchomienie funkcjonalności systemów e-zdrowia

2027

Szczegółowy zakres będzie przygotowany po zatwierdzeniu ostatecznych,
7. Gotowa
doprecyzowanych założeń i wymagań Programu Regionalnego Fundusze Europejskie
koncepcja projektu
dla Małopolski 2021-2027 Małopolska Przyszłości
8. Stan realizacji
9. Charakter
zadania

inwestycyjny

10. Wartość całego
zadania

60 mln PLN

11. w tym budżet
Województwa

12. źródła
finansowania

Szczegółowy zakres będzie przygotowany po zatwierdzeniu ostatecznych,
doprecyzowanych założeń i wymagań Programu Regionalnego Fundusze Europejskie
dla Małopolski 2021-2027 Małopolska Przyszłości
Budżet Województwa Małopolskiego,
Środki UE z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 20212027 Małopolska Przyszłości
Fiszka projektowa_MPI 2030

Data aktualizacji
fiszki

30.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

CYFRYZACJA W ADMINISRTRACJI:
Rozbudowa i modernizacja systemów ITS

2. Numer
porządkowy
3. Syntetyczny
opis zadania
(opis zadania
odnoszący się tylko i
wyłącznie do
meritum projektu,
nie do kwestii
związanych z
uzyskaniem
dofinansowania)

IG13 A
Projekt ma na celu rozbudowę i modernizację systemów: Zintegrowany System
Sterowania Ruchem w Małopolsce oraz Inteligentny System Sterowania Ruchem
Rejonu Podhalańskiego poprzez objęcie systemem całego obszaru Województwa
Małopolskiego. Projekt obejmuje swoim zakresem montaż urządzeń ITS w ciągu dróg
wojewódzkich oraz krajowych takich jak; urządzenia monitoringu ruchu, urządzenia
monitorowania warunków pogodowych i prognozy zagrożeń, urządzenia monitoringu
wizyjnego, tablice zmiennej treści.

4. Operator
5. Realizator

ZDW

(jednostka
realizująca projekt)

ZDW

6. Lata realizacji

8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji

2024-2028
Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy
Przygotowanie dokumentacji technicznej
Uzyskanie warunków przyłączeniowych
Wyposażenie obiektu
Oddanie obiektu do użytku

I
IV
I
III
IV

2024
2024
2026
2028
2028

tak
przed przygotowaniem dokumentacji
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10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. w tym budżet
Województwa
13. źródła
finansowania

inwestycyjny
18 900 000

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

30.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

CYFRYZACJA W ADMINISRTRACJI:
Rozbudowa systemu upłynnienia ruchu na szlakach pienińskich etap II

2. Numer
porządkowy

IG13 B

Projekt ma na celu rozbudowę istniejącego systemu upłynnienia ruchu na szlakach
pienińskich, funkcjonującego w ramach Zintegrowanego Systemu Sterowania Ruchem
w Małopolsce (ZSSRWM)
o nowy obszar tj. odcinki dróg powiatowych nr 1638K, 1639K, 1679K, stanowiących
alternatywną trasę objazdu dla drogi wojewódzkiej nr 969, dla kierujących
3. Syntetyczny
poruszających się na odcinku pomiędzy m. Nowy Sącz i Nowy Targ. ZDW w
opis zadania
Krakowie w 2020 r. zrealizował pierwszy etap polegający na budowie systemu
(opis zadania
odnoszący się tylko i upłynnienia ruchu na szlakach pienińskich na drogach DW 969 i DP 1637K. W
ramach drugiego etapu projektu planowane jest rozmieszczenie urządzeń ITS
wyłącznie do
przeznaczonych do monitorowania natężenia ruchu drogowego, monitorowania
meritum projektu,
nie do kwestii
warunków atmosferycznych, monitoringu wizyjnego oraz urządzeń przeznaczonych
związanych z
do emisji komunikatów zmiennej treści informujących kierujących o warunkach ruchu
uzyskaniem
i czasie dojazdu do definiowanych miejscowości docelowych trasami objętymi
dofinansowania)
systemem (drogą główną nr 969 oraz wskazanymi drogami powiatowymi).
Analogicznie jak w przypadku pierwszego etapu, w/w urządzenia włączone zostaną do
posiadanego systemu informatycznego, w którym utworzone zostaną dedykowane
algorytmy obsługujące urządzenia oraz analizujące ruch odbywający się na
wskazanych drogach, które zostaną objęte projektem.
4. Operator

ZDW

5. Realizator
(jednostka
realizująca projekt)

ZDW

6. Lata realizacji

2023-2026
Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy

IV

2023

III

2024

Uzyskanie warunków przyłączeniowych

III

2025

Wyposażenie obiektu

III

2026

IV

2026

Przygotowanie dokumentacji technicznej

Oddanie obiektu do użytku
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8. Gotowa
koncepcja projektu

nie

9. Stan realizacji

przed przygotowaniem dokumentacji

10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania

inwestycyjny
1 400 000

12. w tym budżet
Województwa
13. źródła
finansowania

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

30.03.2022

1. Nazwa zadania

CYFRYZACJA W ADMINISTRACJI:
System ochrony dróg regionalnych przed zniszczeniem w skutek przeciążenia
pojazdów

2. Numer
porządkowy

IG13 C

Projekt ma na celu realizację rozwiązań technologicznych mających na celu kontrolę
masy pojazdów poruszających się drogami, identyfikowanie pojazdów przeciążonych,
a następnie podejmowanie działań technicznych i administracyjnych skutkujących
karaniem kierujących przeciążonymi pojazdami i eliminowanie takich pojazdów z
ruchu. Przeciążone pojazdy ciężkie stanowią realne zagrożenie dla pozostałych
3. Syntetyczny
uczestników ruchu drogowego. W przeciążonym pojeździe zanikają właściwości
opis zadania
systemów bezpieczeństwa oraz podstawowych układów jak również mogą nastąpić
(opis zadania
odnoszący się tylko i dynamiczne awarie, co w konsekwencji powodować może powstawanie zdarzeń
drogowych, które przy udziale pojazdów ciężarowych mogą mieć szczególnie
wyłącznie do
tragiczne skutki. Narzędziem kontroli pojazdów ciężarowych jest ważenie
meritum projektu,
nie do kwestii
poszczególnych osi pojazdów oraz pomiar ich rzeczywistej masy całkowitej. Projekt
związanych z
obejmuje swoim zakresem montaż w ciągu dróg wojewódzkich urządzeń ITS
uzyskaniem
umożliwiających pomiar masy pojazdów będących w ruchu (tzw. urządzenia do
dofinansowania)
preselekcji pojazdów) oraz budowę zatok wyposażonych w wagę wolnoprzejazdową
oraz zaplecze dla instytucji dokonujących kontroli. Ponadto punkty dokonujące
pomiaru pojazdów w ruchu zostaną wyposażone w urządzenia monitoringu ruchu,
urządzenia monitorowania warunków pogodowych i prognozy zagrożeń, urządzenia
monitoringu wizyjnego, tablice zmiennej treści.
4. Operator

ZDW

5. Realizator
(jednostka
realizująca projekt)

ZDW

6. Lata realizacji

2024-2029
Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy

I

2024

Przygotowanie dokumentacji technicznej

IV

2024

Uzyskanie warunków przyłączeniowych

I

2026

Wyposażenie obiektu

II

2029

Oddanie obiektu do użytku

IV

2029
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8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. w tym budżet
Województwa
13. źródła
finansowania

tak
przed przygotowaniem dokumentacji
inwestycyjny
20 000 000

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

15.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

GOZ dla przedsiębiorcy

2. Numer
porządkowy
3. Syntetyczny
opis zadania

IG14

Wsparcie dla przedsiębiorców w przechodzeniu na gospodarkę o obiegu zamkniętym.
Projekt obejmuje uruchomienie stanowisk ekodoradców dla biznesu, których zadania
(opis zadania
odnoszący się tylko i będą polegać m.in. na wsparciu małopolskich firm w wyszukiwaniu rozwiązań
zmierzających do wdrażania GOZ, wskazywaniu źródeł finansowania przedsięwzięć
wyłącznie do
GOZ, szkoleniach i warsztatach z zakresu GOZ. Elementem projektu jest
meritum projektu,
nie do kwestii
uruchomienie portalu internetowego wraz z elektroniczną mapą potencjału
związanych z
istniejących zakładów działających w obszarze GOZ przy wykorzystaniu m.in.
uzyskaniem
dobrych praktyk.
dofinansowania)

4. Operator

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

5. Realizator
(jednostka
realizująca projekt)

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

6. Lata realizacji

2022-2030
Działania informacyjno-promocyjne
Przeprowadzenie szkoleń
Realizacja warsztatów

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

Przeprowadzenie badań/analiz
Organizacja wydarzeń/konferencji
Budowanie katalogu dobrych praktyk w obszarze
GOZ
Prowadzenie portalu internetowego poświęconego
GOZ

Przez cały okres
realizacji projektu
Przez cały okres
realizacji projektu
Przez cały okres
realizacji projektu
Przez cały okres
realizacji projektu
Przez cały okres
realizacji projektu
Przez cały okres
realizacji projektu
Przez cały okres
realizacji projektu
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Wsparcie małopolskich firm w wyszukiwaniu
rozwiązań zmierzających do wdrażania GOZ w tym
wskazywanie źródeł finansowania przedsięwzięć
GOZ
8. Gotowa
koncepcja projektu

Przez cały okres
realizacji projektu

Tak

9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania

przygotowany
miękki
w zależności od źródeł finansowania - do ustalenia

12. W tym budżet
Województwa

w zależności od źródeł finansowania - do ustalenia

13. Źródła
finansowania

w zależności od źródeł finansowania - do ustalenia

 Projekty kluczowe:
1. IIG01

Tak na marginesie…porozmawiajmy o biznesie – wsparcie rozwoju
przedsiębiorczości na obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją
Fiszka projektowa_MPI 2030

Data aktualizacji
fiszki

07.06.2022

1. Nazwa zadania

Tak na marginesie… porozmawiajmy o biznesie – wsparcie rozwoju
przedsiębiorczości na obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją

2. Numer
porządkowy

3. Syntetyczny
opis zadania
(opis zadania
odnoszący się
tylko i wyłącznie
do meritum
projektu, nie do
kwestii
związanych z
uzyskaniem
dofinansowania)

4. Operator

IIG01

Projekt obejmuje wsparciem 62 gminy, zidentyfikowane na szczeblu regionalnym
jako obszary zmarginalizowane, które wymagają szczególnego rodzaju wsparcia w
celu wyrównania ich szans rozwojowych. Są to obszary o niskim poziomie
przedsiębiorczości. Działania podejmowane w projekcie: warsztaty prowadzone
przez ekspertów zewnętrznych z udziałem JST mające na celu stworzenie diagnozy
potrzeb gmin zmarginalizowanych; szkolenia dla pracowników JST – spotkania w
gminach; utworzenie forum integracji środowiska samorządowego gmin
zmarginalizowanych z pozostałymi JST, IOB, LGD, przedsiębiorcami; wsparcie
mikroprzedsiębiorców w komponencie obejmującym udzielanie bonów dotacyjnych
w formie projektu grantowego; komponent doradczy. Działania podejmowane w
projekcie, w tym grant w postaci mikrobonu, pozwolą zniwelować różnice w
poziomie inwestycji mikroprzedsiębiorstw w województwie.
MCP
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5. Realizator
(jednostka
realizująca
projekt)

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, partner: MISTIA

6. Lata realizacji

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

2022-2027
Realizacja warsztatów

Przez cały okres realizacji projektu

Przeprowadzenie szkoleń

Przez cały okres realizacji projektu

Organizacja wydarzenia/konferencji

Przez cały okres realizacji projektu

Działania informacyjno-promocyjne

Przez cały okres realizacji projektu

Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie
konkursu grantowego

2023-2027

8. Gotowa
koncepcja projektu

Tak

9. Stan realizacji

przygotowany

10. Charakter
zadania

Komponent mikrobonów - inwestycyjny, pozostałe działania - miękki

11. Wartość całego
zadania

68 639 540,24 zł

12. W tym budżet
Województwa

w zależności od źródeł finansowania

13. Źródła
finansowania

EFRR

Klimat i środowisko
 Przedsięwzięcia strategiczne:
1. IKiŚ01
2. IKiŚ02 A
3. IKiŚ02 B
4. IKiŚ02 C
5. IKiŚ03 A
6. IKiŚ04

Przyjazne klimatyczne budynki użyteczności publicznej
Pogórzańskie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej EkoMałopolska w
Jastrzębi
Jurajskie Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska i siedziba
Oddziału ZPKWM w Krakowie
Popradzkie Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska i siedziba
Oddziału ZPKWM w Rytrze
LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla
Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego
Ekodoradca w każdej gminie
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Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

16.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

Przyjazne Klimatycznie Budynki Użyteczności Publicznej

2. Numer
porządkowy
3. Syntetyczny
opis zadania

IKiŚ01

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej
prowadząca do zmniejszenia emisji CO2 oraz obniżenie kosztów środowiskowych i
(opis zadania
odnoszący się tylko i finansowych ich eksploatacji. Projekt obejmuje modernizację energetyczną różnego
typu budynków użyteczności publicznej, polegającą m.in. na docieplaniu budynków,
wyłącznie do
wymianie i montażu efektywnych źródeł ciepła, modernizacji instalacji centralnego
meritum projektu,
nie do kwestii
ogrzewania oraz zastosowaniu nowych technologii i rozwiązań. W ramach
związanych z
przedsięwzięcia mieszczą się także działania związane m.in. ze zbieraniem wody
uzyskaniem
deszczowej oraz rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury.
dofinansowania)

4. Operator

IS

5. Realizator

Województwo Małopolskie (Biuro Inwestycji Strategicznych) wraz z Partnerami
Projektu.

(jednostka
realizująca projekt)

6. Lata realizacji

2022-2029
Utworzenie listy budynków kwalifikujących się do sporządzenia
audytów energetycznych.
Przygotowanie oraz uruchomienie zamówienia publicznego na
wykonanie audytów energetycznych.

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

III

2022

II

2023

Realizacja audytów.

IV

2023

Realizacja audytów.

I

2024

Podpisanie umów o współpracy z uczestnikami projektu.
II
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie, złożenie, ocena Projektu
i wybór do dofinansowania.
IV
Przygotowanie oraz uruchomienie zamówienia publicznego na
wykonanie dokumentacji, robót budowlanych, wraz z uzyskaniem
pozwoleń (realizacja przez Jednostki biorące udział w Projekcie).
IV

2024

Realizacja robót przez Wykonawców.

2027

8. Gotowa
koncepcja projektu

w trakcie przygotowania

9. Stan realizacji

w trakcie przygotowania

10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. W tym budżet
Województwa

IV

2024

2025

inwestycyjny
200 000 000 zł
Szczegółowy zakres będzie przygotowany po zatwierdzeniu ostatecznych,
doprecyzowanych założeń i wymagań Programu Regionalnego Fundusze
Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Małopolska Przyszłość.
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13. Źródła
finansowania

1. Główne źródło: Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski 20212027 Małopolska Przyszłość. 2. Źródło uzupełniające wymagany finansowy wkład
własny: - Budżet Województwa, - środki własne Jednostek Województwa, których
budynki będą objęte projektem.

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

10.05.2022 r.

1. Nazwa zadania

EKOCENTRA - SIEĆ CENTRÓW EDUKACJI EKOLOGICZNEJ:
Pogórzańskie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej EkoMałopolska w
Jastrzębi

2. Numer
porządkowy

IKiŚ02 A

Projekt zakłada wykonanie Pogórzańskiego Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
EkoMałopolska w Jastrzębi. Obiekt zlokalizowany na terenie CiężkowickoRożnowskiego Parku Krajobrazowego. Centrum będzie prowadzone przez Zespół
3. Syntetyczny
Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.
opis zadania
Obiekt ten, poza funkcją edukacyjną, będzie pełnił funkcję reprezentacyjną oraz być
(opis zadania
odnoszący się tylko i przykładem „dobrych praktyk” w zakresie rozwiązań architektonicznych i
stosowania technologii przyjaznych środowisku. Celem Centrum będzie przede
wyłącznie do
wszystkim prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody,
meritum projektu,
nie do kwestii
ochrony środowiska i ekologii, jak też propagowanie walorów przyrodniczych,
związanych z
historycznych i krajobrazowych Parków Krajobrazowych. Będzie miejscem
uzyskaniem
przygotowanym i przeznaczonym pod organizację edukacji grup zorganizowanych
dofinansowania)
w trybie tzw. "zielonej szkoły". Zadanie będzie polegało na przebudowie,
rozbudowie, nadbudowie i wyposażeniu obiektu zlokalizowanego na działce nr
1384/1 w m. Jastrzębiej.
4. Operator

ZPKWM

5. Realizator
(jednostka
realizująca projekt)

ZPKWM

6. Lata realizacji

2022-2024

8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. w tym budżet
Województwa

Przygotowanie dokumentacji technicznej

I

2023

Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane

I

2023

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy

III

2023

Przeprowadzenie robót budowlanych

III

2024

Wyposażenie obiektu

III

2024

Oddanie obiektu do użytku

III

2024

tak
w trakcie przygotowania
Inwestycyjny
8000000
1350000
119

13. źródła
finansowania

RPO, Budżet WM

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

10.05.2022 r.

1. Nazwa zadania

EKOCENTRA - SIEĆ CENTRÓW EDUKACJI EKOLOGICZNEJ:
Jurajskie Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska i siedziba
Oddziału ZPKWM w Krakowie

2. Numer
porządkowy

IKiŚ02 B

Projekt zakłada wykonanie Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej
EkoMałopolska w Krakowie. Ośrodek będzie zlokalizowany na terenie Bielańsko3. Syntetyczny
Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Centrum będzie prowadzone przez Zespół
opis zadania
Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Będzie odpowiedzią na
(opis zadania
bardzo duże zapotrzebowanie dotyczące informacji na temat ochrony przyrody i
odnoszący się tylko i środowiska oraz związanej z nimi edukacji przyrodniczej/środowiskowej.
wyłącznie do
Obiekt ten, poza funkcją edukacyjną, mieć funkcję reprezentacyjną oraz być
meritum projektu,
przykładem „dobrych praktyk” w zakresie rozwiązań architektonicznych i
nie do kwestii
stosowania technologii przyjaznych środowisku. Zadanie będzie polegało na
związanych z
budowie i wyposażeniu obiektu zlokalizowanego Krakowie przy ul. Modrzewiowej
uzyskaniem
na działce nr 228/2 obr. 9 Krowodrza.
dofinansowania)
W obiekcie powstaną dwie sale warsztatowe, sala konferencyjna dla 100 osób, sala
wystawowa, sala wystaw czasowych oraz siedziba oddziału ZPKWM.
4. Operator

ZPKWM

5. Realizator
(jednostka
realizująca projekt)

ZPKWM

6. Lata realizacji

2022-2025
Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane
Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy
Przeprowadzenie robót budowlanych
Wyposażenie obiektu
Oddanie obiektu do użytku

8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania

III

2022

II

2023

III

2023

II

2024

I

2025

II

2025

tak
w trakcie przygotowania
Inwestycyjny
16000000

120

12. w tym budżet
Województwa

2400000

13. źródła
finansowania

RPO, Budżet WM

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

10.05.2022 r.

1. Nazwa zadania

EKOCENTRA - SIEĆ CENTRÓW EDUKACJI EKOLOGICZNEJ:
Popradzkie Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska i siedziba
Oddziału ZPKWM w Rytrze.

2. Numer
porządkowy

IKiŚ02 C

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest wykonanie i wyposażenie Centrum
3. Syntetyczny opis Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska i siedziby Oddziału ZPKWM w Rytrze.
Centrum będzie prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa
zadania
Małopolskiego.
(opis zadania
Obiekt ten, poza funkcją edukacyjną, mieć funkcję reprezentacyjną oraz być
odnoszący się tylko i
wyłącznie do meritum przykładem „dobrych praktyk” w zakresie rozwiązań architektonicznych i
projektu, nie do
stosowania technologii przyjaznych środowisku. Zadanie będzie polegało na
kwestii związanych z przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i wyposażeniu obiektu zlokalizowanego na
uzyskaniem
działce nr 845/1 w m. Rytro.
dofinansowania)
Oprócz sali warsztatowej w obiekcie powstanie sala wystawiennicza, punkt
informacji turystycznej, oraz siedziba oddziału ZPKWM.
4. Operator
5. Realizator

ZPKWM

(jednostka realizująca
projekt)

ZPKWM

6. Lata realizacji

8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. w tym budżet
Województwa
13. źródła
finansowania

2022-2025
Przygotowanie dokumentacji technicznej

III

2022

Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane

III

2022

Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy

III

2022

Przeprowadzenie robót budowlanych

III

2023

Wyposażenie obiektu

III

2023

Oddanie obiektu do użytku

III

2023

tak
w trakcie przygotowania
Inwestycyjny
6000000
900000
RPO, Budżet WM, KPO
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Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki
1. Nazwa zadania
2. Numer
porządkowy

15.03.2022 r.
Life Ekomałopolska – Działania Na Rzecz Klimatu
IKiŚ03

Nadrzędnym celem projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA jest pełne wdrożenie
małopolskiego Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii, przyjętego przez
Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 18 lutego 2020 r. oraz mobilizacja
(opis zadania
dostępnych funduszy unijnych i krajowych, a także zasobów prywatnych na
odnoszący się tylko i
określone w planie działania priorytetowe. Projekt realizowany jest we współpracy
wyłącznie do meritum
z: Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Województwem Śląskim, Akademią
projektu, nie do
kwestii związanych z Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Europejskim Centrum Czystego Powietrza,
miastem Kraków, Tarnów i Nowy Sącz, 18 powiatami, Instytutem ds. Energii,
uzyskaniem
Klimatu i Środowiska w Wuppertalu oraz Brandenburskim Uniwersytetem
dofinansowania)
Technicznym w Cottbus.
4. Operator
SR
5. Realizator
SR
(jednostka realizująca
3. Syntetyczny opis
zadania

projekt)

6. Lata realizacji

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

2021-2030
Przeprowadzenie badań/analiz
Organizacja wydarzenia/konferencji
Realizacja warsztatów

I-IV
I-IV
I-IV

2021-2030
2021-2030
2021-2030

Działania informacyjno-promocyjne

I-IV
I-IV

2021-2030
2021-2030

I-IV

2021-2030

Przeprowadzenie szkoleń
Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu
grantowego
8. Gotowa
koncepcja projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. W tym budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

Koncepcja została opracowana w 2019 roku.
w trakcie realizacji
miękki
16 407 518 EUR = ok. 70 740 985 PLN
1 968 228 PLN
Program LIFE UE (60%), NFOŚiGW (35%), wkład własny partnerów (5%)

Fiszka projektowa_MPI 2030
Data aktualizacji
fiszki

14.03.2022 r.

1. Nazwa zadania

Ekodoradca w każdej gminie

2. Numer
porządkowy

IKiŚ04

122

Celem projektu jest wsparcie dla gmin we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla
województwa małopolskiego, który dotyczy ograniczenia emisji i zmniejszenia stężeń:
(opis zadania
pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu oraz dwutlenku azotu, a także
odnoszący się tylko i ograniczenia emisji CO2. Zaangażowanie gmin w realizację działań naprawczych jest
wyłącznie do
niezbędne, gdyż jedynie współpraca pomiędzy samorządami gminnymi, powiatowymi
meritum projektu,
i samorządem województwa pozwoli na efektywne wdrożenie strategii poprawy
nie do kwestii
jakości powietrza oraz realizację polityki energetyczno - klimatycznej. Jednym z
związanych z
zadań wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz rad gmin jest zatrudnienie i
uzyskaniem
utrzymanie stanowiska Ekodoradcy.
dofinansowania)
3. Syntetyczny
opis zadania

4. Operator

SR

5. Realizator
(jednostka
realizująca projekt)

SR

6. Lata realizacji

2022-2027
Rekrutacja uczestników

7. Etapy realizacji
(kwartał / rok)

I

Organizacja wydarzenia/konferencji
Działania informacyjno-promocyjne
Realizacja warsztatów

8. Gotowa
koncepcja projektu

2023
w trybie ciągłym przez cały okres
projektu
w trybie ciągłym przez cały okres
projektu
w trybie ciągłym przez cały okres
projektu

w trakcie przygotowania

9. Stan realizacji

przygotowany

10. Charakter
zadania
11. Wartość całego
zadania
12. W tym budżet
Województwa

miękki
170 000 000
0

13. Źródła
finansowania

RPO WM 2021-2027

Zarządzanie strategiczne rozwojem
 Przedsięwzięcia strategiczne:
1. IZSR01

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego
Fiszka projektowa_MPI 2030

Data
aktualizacji
fiszki
1. Nazwa zadania

25.03.2022 r.
Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego
123

2. Numer
porządkowy
3. Syntetyczny
opis zadania
(opis zadania
odnoszący się
tylko i wyłącznie
do meritum
projektu, nie do
kwestii
związanych z
uzyskaniem
dofinansowania)

IZSR01

Przygotowywanie badań i analiz w zakresie tematyki związanej z rozwojem
regionalnym oraz zagadnieniami społeczno–gospodarczymi (gospodarka, edukacja,
kultura, polityka społeczna, rynek pracy, badania opinii społecznej). Prowadzenie
działań informacyjno-upowszechniających wyniki badań, analiz, ekspertyz.
Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego stanowi zaplecze analityczne dla
władz regionu.

4. Operator
5. Realizator

ZR

(jednostka
realizująca projekt)

ZR

6. Lata realizacji

2023-2027
Przeprowadzenie badań/analiz

2023

Organizacja wydarzenia/konferencji

2023

Przeprowadzenie badań/analiz

2024

Organizacja wydarzenia/konferencji

2024

7. Etapy
Przeprowadzenie badań/analiz
realizacji
(kwartał / rok) Organizacja wydarzenia/konferencji

8. Gotowa
koncepcja
projektu
9. Stan realizacji
10. Charakter
zadania
11. Wartość
całego zadania
12. W tym
budżet
Województwa
13. Źródła
finansowania

2025
2025

Przeprowadzenie badań/analiz

2026

Organizacja wydarzenia/konferencji

2026

Przeprowadzenie badań/analiz

2027

Organizacja wydarzenia/konferencji

2027
NIE

W trakcie przygotowania
miękki
4 500 000
675 000
PT RPO WM (85% środki UE, 15 % środki BW)
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