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Miliony na rozwój Małopolski w 2018 roku 
 
 
Kraków, 17 listopada 2017 r. 
 

Budowa kolejnych kilometrów obwodnic i tras rowerowych w ramach VeloMałopolska, 
innowacyjny projekt Tele-Anioł, inwestycje w wojewódzkich szpitalach i instytucjach 
kultury, przygotowanie do budowy Małopolskiego Centrum Nauki i Centrum Muzyki – to 
jedne z najważniejszych inwestycji, jakie ujęto w projekcie budżetu Województwa 
Małopolskiego na przyszły rok. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków  
i dochodów regionu w 2018 roku przedstawił w piątek marszałek Jacek Krupa.  
 
Już w najbliższy poniedziałek sejmik województwa małopolskiego rozpocznie pracę nad 
projektem budżetu województwa na 2018 rok – wtedy zaplanowano pierwsze czytanie 
uchwały budżetowej. To początek całej procedury przyjęcia planu wydatków i dochodów 
Małopolsk na 2018 rok. 
 
- Radni województwa zajmą się projektem budżetu na 2018 roku na samym początku sesji. To jednak 
dopiero początek naszej pracy – teraz przez kolejne dwa tygodnie jest czas na dokładną analizę  
i ewentualne poprawki, zgłaszanie wątpliwości. Sesję budżetową, podobnie jak w zeszłym roku, 
zaplanowano na 28 grudnia – tłumaczy marszałek Jacek Krupa. 
 
Projekt przyszłorocznego budżetu Małopolski zakłada prognozę dochodów na poziomie 1 602 mln zł  
i wydatków w wysokości 1 662,1 mln zł. Dobre zbilansowanie tegorocznego budżetu widać świetnie 
po znacznym– w porównaniu do zeszłego roku – zmniejszeniu się deficytu. 
 
- W projekcie budżetu zakładamy deficyt w wysokości 60,1 mln zł, co oznacza, że jest o 65 proc. niższy 
niż ten planowany przed rokiem. Już jednak wiadomo, że zostanie sfinansowany m.in. z kredytu na 
realizację projektów unijnych, emisji obligacji czy istniejącej nadwyżki w bieżących rozliczeniach – 
podkreśla marszałek Krupa.  
 
Wśród wydatków zaplanowanych na 2018 roku spory udział mają przedsięwzięcia wieloletnie – czyli 
takie, które województwo realizuje na przestrzeni kilku lat. W przyszłorocznym budżecie jest w sumie 
157 takich projektów o wartości ponad 1,13 mld zł (z czego faktyczny udział ze środków własnych 
województwa to 372 mln zł). Spośród tych inwestycji aż 110 jest współfinansowane ze środków 
unijnych – łączna pula dofinansowania unijnego to 587 mln zł.   

 
- Przyszłoroczny budżet to przede wszystkim inwestycje, które rozwijają region i służą mieszkańcom. 
To budowa i remonty dróg, modernizacje w szpitalach, innowacyjne projekty edukacyjne, kulturalne  
i społeczne. Większość z tych projektów jest realizowana przy dużym wsparciu środków unijnych, 
dzięki którym gospodarka i pozycja naszego regionu tak zdecydowanie się umacnia – dodaje Krupa.  
 
Najwięcej pieniędzy w przyszłorocznym budżecie zaplanowano na transport – to ok. 821 mln zł, czyli 
ponad 49% wszystkich wydatków. Dzięki tym pieniądzom uda się m.in. dokończyć budowę obwodnic 
Miechowa, Gdowa, a rozpocząć prace przy obwodnicach Tuchowa, Zatora czy Skawiny. Już wiadomo, 
że 60 mln zł z tej puli zostanie przeznaczone na kolejny etap budowy sieci dróg rowerowych 
VeloMałopolska, a 14 mln zł – na dalszy rozwój systemu Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej. 
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Spore środki zarezerwowano również na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – to aż 165,8 
mln zł (10% wszystkich wydatków). Wśród zaplanowanych projektów są m.in. inwestycje w Teatrze 
im. J. Słowackiego, Muzeum Archeologicznym w Krakowie, Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem czy 
Muzeum Okręgowym w Tarnowie. Środki pomogą też w realizacji projektu Skansenova, dzięki 
któremu ponad 100 zabytkowych obiektów odzyska dawny blask.  
 
Rok 2018 w Małopolsce to także czas na ciekawe projekty edukacyjne (na ten dział zaplanowano 
85,1 mln zł ) oraz konkretne wsparcie nauki (w wysokości 26,7 mln zł). Środki te zostaną wydane 
m.in. na Małopolskie Centrum Nauki, Małopolską Chmurę Edukacyjną czy modernizację kształcenia 
zawodowego.    
 
Już wiadomo, że na kolejne inwestycje w służbę zdrowia Województwo Małopolskie przekaże  
w 2018 roku 30 mln zł. Pozwoli to m.in. na uruchomienie Małopolskiego Centrum Pediatrii  
i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. 
św. Ludwika; doposażenie i zmodernizowania szpitala specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym 
Sączu, szpitala im dr J. Babińskiego w Krakowie czy Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii.  
 
Z kolei na działania z dziedziny ochrony środowiska – czyli m.in. zakup oczyszczaczy powietrza dla 
małopolskich żłóbków i przedszkoli, a także wsparcie innowacyjnego projektu LIFE czy 
termomodernizacje wojewódzkich budynków – zaplanowano w sumie 28,6 mln zł.  
 
Więcej szczegółowych informacji można znaleźć poniżej. 
 

*** 
  

Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na 2017 rok 
 
Wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do projektu budżetu Województwa zgodne  
z założeniami do projektu budżetu Państwa: 

 inflacja 2,3% 

 wzrost PKB 3,8% 
 
Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na 2018 rok określa: 

 prognozę dochodów w kwocie 1 602 mln zł (spadek w stosunku do 01.01.2017 r. o 4,85%),  
w tym: 

o dochody bieżące – 1 005,6 mln zł (62,8% ogółu dochodów) - wzrost w stosunku do 
01.01.2017 r. o 0,4% 

o dochody majątkowe – 596,4 mln zł (37,2% ogółu dochodów) – spadek w stosunku do 
01.01.2016 r. o 12,5% 

 

 limit wydatków w kwocie 1 662,1 mln zł (spadek w stosunku do 01.01.2017 r. o 10,5%),  
w tym: 

o wydatki bieżące – 912,4 mln zł (54,9% ogółu wydatków) - wzrost w stosunku do 
01.01.2016 r. o 8,4%  

o wydatki majątkowe – 749,7 mln zł (45,1% ogółu wydatków) – spadek w stosunku do 
01.01.2017 r. o 26,1%. 
 

Powstały deficyt budżetowy w wysokości 60,1 mln zł (spadek w stosunku do 01.01.2017 r. o 65,2%) 
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu na prefinansowanie projektów 
współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE, emisji obligacji i wolnych środków,  jako 
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nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów  
i pożyczek z lat ubiegłych. 
 
Planowane zadłużenie województwa na koniec 2018 r. wynosi 628,2 mln zł (w tym kredyt 
pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi w kwocie 
22,9 mln zł) 
 
Struktura dochodów budżetu Województwa przedstawia się następująco: 

 dotacje na programy UE – 717,6 mln zł, tj. 44,8% ogółu dochodów (wzrost o 3,4% w stosunku 
do 01.01.2017 r.), w tym m. in. na wydatki realizowane w ramach: 

o Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014 - 2020 –  681,3 mln zł, 
o Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 6,4 mln zł, 
o Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 12,2 mln zł, 
o Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 7,9 mln zł,  
o Programu LIFE na Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony 

powietrza dla Województwa Małopolskiego – 8,6 mln zł,  
o Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 – 0,7 mln zł,  
o Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 0,09 mln zł,  
o EWT Polska - Słowacja 2014-2020 – 0,09 mln zł 

 

 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 517,4 mln zł, tj. 32,3% ogółu 
dochodów w tym wpływy z podatku dochodowego: 

o od osób fizycznych – 132,3 mln zł (wzrost w stosunku do 01.01.2017 r. o 16,9%) 
o od osób prawnych – 385,1 mln zł (wzrost w stosunku do 01.01.2017 r. o 7,6%) 

 

 subwencja ogólna – 120,4 mln zł, tj. 7,5% ogółu dochodów (spadek w stosunku do 
01.01.2017 r. o 13,1%), w tym część:  

o oświatowa – 57,9 zł 
o wyrównawcza – 49,7 zł 
o regionalna – 12,8 zł 

 

 pozostałe dochody – 91,6 mln zł, tj. 5,7% ogółu dochodów (spadek w stosunku do 01.01.2017 
r. o 37,9%), w tym m. in. dochody z tytułu zapłaty przez GDDKiA w związku z realizacją 
zadania pn. Obwodnica Skawiny Etap II – 35,2 mln zł, dochody z majątku Województwa – 
24,1 mln zł 

 

 dotacje celowe z budżetu państwa – 67,7 mln zł, tj. 4,3% ogółu dochodów, w tym na zadania: 
o zlecone z zakresu administracji rządowej – 62,9 mln zł tj. 3,9% ogółu dochodów 

(spadek w stosunku do 01.01.2017 r. o 8,3%) 
o własne – 0,6 mln zł (wzrost w stosunku do 01.01.2017 r. o 3,7%) 
o realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej – 4,2 mln zł, tj. 0,3% ogółu dochodów (spadek w stosunku do 
01.01.2017 r. o 95,5%) 
 

Od 01 stycznia 2018 r. nie będą realizowane zadania z zakresu melioracji wodnych oraz z zakresu 
koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych, które w  latach wcześniejszych realizowane były 
przez Województwo jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 
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 dochody ze źródeł zagranicznych – 40,7 mln zł, tj. 2,5% ogółu dochodów, głównie na projekty 
w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014 – 2020 i INTERREG (wzrost w stosunku 
do 01.01.2017 r. o 209,8%) 
 

 dotacje i pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego – 36,8 mln zł, tj. 
2,3% ogółu dochodów (wzrost w stosunku do 01.01.2017 r. o 19,1%) 
 

 dotacje z funduszy celowych – 9,8 mln zł, tj. 0,6% ogółu dochodów (spadek w stosunku do 
01.01.2017 r. o 43,02%), w tym z: 

o Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – 
1,1 mln zł, 

o Funduszu Kolejowego – 7,2 mln zł,   
o Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 1,5 mln zł 

 
Przychody w kwocie 210,3 mln zł pochodzą z emisji obligacji – 181,2 mln zł, kredytu pomostowego na 
prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 22,9 mln zł, 
wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających  
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2,9 mln zł oraz ze spłat udzielonych pożyczek –  
3,3 mln zł. 
 
Rozchody w kwocie 150,3 mln zł przeznaczone zostaną na spłatę rat kapitałowych kredytów  
w wysokości 41,8 mln zł oraz kredytu pomostowego zaciągniętego na prefinansowanie projektów 
współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 99,5 mln zł, na wykup obligacji  
w kwocie 6,0 mln zł, a także na pożyczkę do udzielenia dla Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera 
w Krakowie sp. z o.o. w kwocie 3 mln zł. 
 
 
Główne kierunki wydatków: 
 

 transport – 821 mln zł, tj. 49,4% ogółu wydatków (w tym na zadanie pn. „Dofinansowanie 
zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów 
pasażerskich” – 126,7 mln zł) 

 administracja publiczna – 174,9 mln zł, tj. 10,5% ogółu wydatków, w tym: 
o pomoc techniczna RPO i inne projekty współfinansowane ze środków zagranicznych 

– 85,5 mln zł, 
o promocja województwa – 10,4 mln zł 

 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  - 165,8 mln zł, tj. 10,0% ogółu wydatków 

 rodzina, pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (głównie 
wydatki na RPO WM i PO WER) – 119,6 mln zł, tj. 7,2% ogółu wydatków  

 oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – 85,1 mln zł, tj. 5,1% ogółu wydatków 

 przetwórstwo przemysłowe (głównie projekty własne RPO i PT RPO) – 40,6 mln zł, tj. 2,4% 
ogółu wydatków 

 ochrona zdrowia – 30,7 mln zł, tj. 1,8% ogółu wydatków 

 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 28,6 mln zł, tj. 1,7% ogółu wydatków 

 rolnictwo i łowiectwo – 27,0 mln zł, tj. 1,6% ogółu wydatków  

 nauka – 26,7 mln zł, tj. 1,6% ogółu wydatków 

 pozostałe wydatki – 142 mln zł, tj. 8,7% ogółu wydatków, w tym w rezerwie celowej na 
Budżet Obywatelski zaplanowano 8,0 mln zł 
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W ramach planowanych wydatków na programy finansowane z udziałem środków ze źródeł 
zagranicznych zaplanowano 855,8 mln zł, tj. 51,5% ogółu wydatków. 
 
 
W projekcie budżetu WM na 2018 r. zaplanowano „granty” na łączną kwotę 28 mln zł m.in. na:  

 Pomoc spółkom wodnym w utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych – 0,5 mln zł 
 Program "Małopolska - tu technologia staje się biznesem" – 0,5 mln zł 
 „Małopolska Gościnna” – otwarty konkurs ofert – 1,4 mln zł 
 Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) - utrzymanie trwałości i rozwój – 1,5 mln zł 
 Otwarty konkurs ofert w zakresie polityki senioralnej – 0,25 mln zł 
 Naukowe Inspiracje - Ciekawie i Kreatywnie - otwarty konkurs ofert – 0,18 mln zł 
 Marszałkowskie Ośrodki Wsparcia Społeczeństwa Obywatelskiego - otwarty konkurs ofert - 

0,47 mln zł 
 Regionalny Program Stypendialny – 1,0 mln zł 
 Działania na rzecz osób starszych w Województwie Małopolskim. Regionalne forum polityki 

senioralnej - 0,78 mln zł 
 Wsparcie organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich - 0,25 mln zł 
 Mecenat Małopolski w dziedzinie kultury – 2,6 mln zł 
 Mecenat Małopolski Bis – 0,9 mln zł 
 Ochrona zabytków Małopolski – 2,6 mln zł 
 Konkurs „Kapliczka” – 0,25 mln zł 
 Upowszechnianie kultury fizycznej – 2,3 mln zł 
 Małopolska na rowery – 2,1 mln zł 
 Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – 2,1 mln zł 
 Małopolski projekt nauki jazdy na nartach / snowboardzie "JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ"  – 0,7 mln zł 

 
Dodatkowo na  „małe granty” zaplanowano 0,9 mln zł m.in. na: 

 Wsparcie organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich – 0,25 mln zł 
 działania związane z ochroną powietrza – 0,05 mln zł 
 Małopolska. Kraina miodem płynąca - wsparcie finansowe edukacji oraz szkoleń – 0,05 mln zł 
 Działania na rzecz rodziny – 0,018 mln zł 
 Działania na rzecz osób starszych w Województwie Małopolskim – 0,03 mln zł 
 Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych – 0,04 mln zł 
 Polityka ekologiczna Województwa Małopolskiego – 0,08 mln zł 

 
Wydatki roku 2018 uwzględniają 157 wieloletnich przedsięwzięć na łączną kwotę ponad 1,123 mld 
zł wraz z udziałem:  

 środków własnych WM na poziomie 372 mln zł,  

 środków budżetu Państwa na poziomie 129 mln zł,  

 funduszy UE na poziomie 587 mln zł, 

 oraz innych źródeł takich jak np. fundusze celowe, środki z budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego na poziomie 35 mln zł. 

 
Spośród 157 przedsięwzięć 110 obejmuje współfinansowanie w ramach środków zagranicznych  
w tym: 73 inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, pozostałe m.in. w ramach: 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Współpracy Transgranicznej, 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. 
 
Wśród najważniejszych przedsięwzięć ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej, na 
których zaplanowano wydatki w roku 2018, należy wymienić: 
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DROGI I KOMUNIKACJA: 
 

 Budowa obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich - planowane wydatki to ponad 133 mln zł 
(wartość całkowita ponad 500 mln zł), w ramach zadania przewidziano w roku 2018 
rozpoczęcie między innymi obwodnic: Tuchowa, Zatora, Podolsza i Skawiny oraz zakończenie 
obwodnic: Miechowa i Gdowa. 

 Rozbudowa ciągów dróg wojewódzkich - planowane wydatki to 224 mln zł (wartość 
całkowita niespełna 500 mln zł), w ramach zadania przewidziano w roku 2018 realizacje 
między innymi takich inwestycji jak: Rozbudowa DW 968 Lubień Zabrzeż, Rozbudowa DW 
958 Chabówka-Zakopane, Rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa – Dąbrowa 

 Modernizacje odcinków dróg wojewódzkich – planowane wydatki to 21 mln zł (wartość 
całkowita 67 mln zł) 

 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - planowane 
wydatki to 60 mln zł (wartość całkowita prawie 156 mln zł): z przeznaczeniem na projekty, 
które zostaną zakończone: 

o VeloDunajec: odcinek Zakopane – Sromowce Niżne oraz Szczawnica – Stary Sącz, 
o EuroVelo4: odcinek Wola Batorska – Jodłówka Wałki,  
o VeloRudawa: odcinek Zabierzów – Balice DW 774 
o WTR – odcinek Ujście Podłężanki – Niepołomice, 
o WTR – 5 szt. miejsc obsługi rowerzystów na odcinku WTR Brzeszcze – Skawina, 
o Velo11: Nowy Sącz - Wielogłowy  

 i projekty, które się rozpoczną: 
o EuroVelo11: odcinek Czchów- Lusławice, 
o VeloRaba odcinek Mikluszowice- Uście Solne,  
o Miejsca obsługi rowerzystów przy odcinkach tras Velo4, VeloDunajec, WTR, Velo11 

 

 Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych 
przewozów pasażerskich - planowane wydatki to ponad 126 mln zł (wartość całkowita ponad 
2 mld zł) 

 Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym  
w Województwie Małopolskim cz. II –  planowane wydatki to 14 mln zł (wartość całkowita 
50 mln zł) 

 
ZDROWIE I POLITYKA SPOŁECZNA: 
 

 Projekt Małopolski Tele-Anioł. Działanie 9.2 RPO – planowane wydatki to ponad  
11,8 mln zł (wartość całkowita ponad 36,8 mln zł); projekt ma na celu poprawę jakości życia 
osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych  
i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania. 

 Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę 
standardu i jakości usług medycznych - planowane wydatki to ponad 0,8 mln zł (wartość 
całkowita ponad 35,5 mln zł) 

 Rozwój Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy efektywności  
i organizacji systemu ochrony zdrowia w kontekście zmieniającej się sytuacji 
demograficznej i epidemiologicznej - planowane wydatki to 1,9 mln zł (wartość całkowita 24 
mln zł) 

 Małopolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej  
i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci (Szpital. Im 
Rydygiera sp. z.o.o.) - planowane wydatki to 3,2 mln zł (wartość całkowita ponad 34,4 mln zł) 
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 Poprawa warunków lecznictwa psychiatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu 
Psychiatrycznym w Andrychowie – planowane wydatki to ponad 1,3 mln zł (wartość 
całkowita ponad 13,6 mln zł) 

 Modernizacja budynku Szpitala - Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr  
S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej – planowane wydatki 
to prawie 0,2 mln zł (wartość całkowita prawie 7,3 mln zł) 

 Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD 
poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. 
św. Ludwika w Krakowie – planowane wydatki to ponad 1,1 mln zł (wartość całkowita ponad  
37,3 mln zł) 

 Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala 
Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie - etap II – planowane wydatki to 1 mln 
zł (wartość całkowita 30 mln zł) 

 Kierunek Kariera - planowane wydatki to ponad 15,5 mln zł (wartość całkowita ponad  
94,1 mln zł) – projekt ma na celu podwyższanie kompetencji dorosłych osób pracujących,  
w tym w szczególności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w ramach 
rocznych zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji i zakupu sprzętu medycznego 
zaplanowano wydatki na poziomie ponad 5,4 mln zł  

 
EDUKACJA: 
 

 Małopolskie Centrum Nauki - planowane wydatki to ponad 15,8 mln zł (wartość całkowita 
158,2 mln zł) 

 Technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji (MChE) - planowane wydatki to 
ponad 2,2 mln zł (wartość całkowita 65 mln zł) projekt zakłada budowę infrastruktury 
publicznej e-usługi edukacyjnej, służącej przekazywaniu wiedzy oraz przybliżaniu osiągnięć 
naukowych uczelni wyższych uczniom w Małopolsce, przy wykorzystaniu technologii 
informacyjnych i telekomunikacyjnych 

 Małopolska Chmura Edukacyjna - Nowy Model Nauczania (10.1.4) - planowane wydatki to 
ponad 6,3 mln zł (wartość całkowita ponad 40,5 mln zł) 

 Modernizacja bazy dydaktycznej Małopolskich Ośrodków Wychowawczych prowadzonych 
przez Województwo Małopolskie - Rozbudowa i modernizacja Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Mszanie Dolnej - planowane wydatki to 5,4 mln zł (wartość całkowita  
15 mln zł) 

 Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II - planowane wydatki to ponad 10,3 
mln zł (wartość całkowita prawie 52 mln zł) projekt ma na celu doradztwo zawodowe dla 
uczniów szkół gimnazjalnych, pozaszkolne formy kształcenia, programy stażowe dla uczniów, 
doposażenie placówek w sprzęt i materiały dydaktyczne oraz utworzenie Centrów 
Kompetencji Zawodowych w branży społeczno-medycznej i turystyczno-gastronomicznej. 
Organizacja Festiwalu Zawodów. 

 
KULTURA: 

 Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz  
z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej – planowane wydatki to 
ponad 3,8 mln zł (wartość całkowita ponad 19,8 mln zł) 

 Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego  
w Krakowie umożliwiająca rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych 
postaw XXI wieku – planowane wydatki to 2,4 mln zł (wartość całkowita ponad 24,8 mln zł) 
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 II etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce - sala widowiskowa spełniająca nowoczesne 
wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa – planowane wydatki to ponad 
2,3 mln zł (wartość całkowita ponad 7,8 mln zł) 

 Waloryzacja zabytkowego Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla 
wzmocnienia funkcji muzealnych – planowane wydatki to 1,3 mln zł (wartość całkowita 
ponad 34,6 mln zł) 

 Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego  
w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala 
– planowane wydatki to ponad 1,4 mln zł (wartość całkowita ponad 11,3 mln zł) 

 Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum 
Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa 
kulturowego Podhala –  planowane wydatki to ponad 1 mln zł (wartość całkowita ponad 11 
mln zł) 

 Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów 
Muzeum Okręgowego w Tarnowie - planowane wydatki to ponad 1,2 mln zł (wartość 
całkowita ponad 9,2 mln zł) 

 Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę 
krakowskiej Filharmonii – planowane wydatki to ponad 0,2 mln zł (wartość całkowita  
13,7 mln zł) 

 SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym 
powietrzu – planowane wydatki to prawie 0,6 mln zł (wartość całkowita ponad 13,7 mln zł) 

 Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy Centrum Muzyki – planowane wydatki 
to 0,6 mln zł (wartość całkowita ponad 9,7 mln zł) w ramach rocznych zadań inwestycyjnych 
w Instytucjach Kultury zaplanowano ponad 2 mln zł 

 
BUDOWA INFRASTRUKTURY REGIONU WIEDZY: 
 

 Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych - planowane wydatki to prawie 2,8 
mln zł (wartość całkowita prawie 15,4 mln zł) projekt ma na celu zwiększenie dostępności  
i jakości e-usług publicznych oraz otwarty dostęp do informacji sektora publicznego  
w obszarze informacji przestrzennej 

 Zintegrowany system informatyczny – narzędzia IT wspomagające zarządzanie 
Województwem Małopolskim – planowane wydatki to ponad 0,8 mln zł (wartość całkowita 
ponad 12 mln zł) projekt zakłada rozszerzenie zintegrowanego systemu informatycznego 
wspomagającego zarządzanie Województwem Małopolskim poprzez przygotowanie systemu 
do zarządzania wszystkimi danymi i bazami danych w UMWM 

 Małopolski System Informacji Medycznej – MSIM – planowane wydatki to prawie 21 mln zł 
(wartość całkowita ponad 210,4 mln zł) projekt obejmuje rozbudowę regionalnego systemu 
informacji medycznej poprzez ujednolicenie i poprawę procesu gromadzenia danych, szybszy 
dostęp do danych i informacji medycznych oraz poprawę obsługi pacjenta 

 
PROMOCJA DZIEDZICTWA REGIONALNEGO: 
 

 m-MSIT- Mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej – planowane wydatki to 
prawie 5,5 mln zł (wartość całkowita prawie 9,6 mln zł) projekt zakłada prowadzenie prac 
digitalizacyjnych obiektów turystycznych, tworzenie cyfrowych treści, aplikacji i usług 
opartych na wykorzystaniu zasobów i informacji sektora publicznego z zakresu turystyki, 
udostępnianych nieodpłatnie z dowolnego miejsca przy wykorzystaniu m.in. urządzeń 
mobilnych 
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OCHRONA ŚRODOWISKA: 
 

 Realizacja działań polegających na zaopatrzeniu Małopolskich przedszkoli, żłobków  
i klubów malucha w oczyszczacze powietrza - planowane wydatki to 1,8 mln zł (zadanie 
jednoroczne) 

 Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu Ochrony Powietrza dla 
Województwa Małopolskiego - planowane wydatki to ponad 8,8 mln zł (wartość całkowita 
prawie 70 mln zł) projekt ma na celu wyeliminowanie głównych barier (w ramach możliwości 
władz regionalnych i lokalnych), które utrudniają skuteczne wdrożenie Programu Ochrony 
Powietrza oraz uruchomienie funduszy unijnych i krajowych dotyczących działań 
priorytetowych określonych w POP 

 Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – planowane 
wydatki to ponad 12 mln zł (wartość całkowita ponad 114 mln zł) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Kontakt dla dziennikarzy: 
Rzecznik prasowy UMWM:  
Filip Szatanik 
tel. kom. 508 017 545 
filip.szatanik@umwm.pl 
Biuro Prasowe UMWM: 
tel. 12 61 60 955; 12 61 60 956, 12 61 60 940, 12 61 60 941, 12 61 60 942 
kom. 501 116 790, 883 354 690, 883 354 662 
bprasowe@umwm.pl 
twitter.com/malopolskaPL; snapchat: malopolskapress 
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