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Zgłoś się
do Tele-Anioła

Oferta
dla rodziców

Publikacja współfi nansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Całodobowe centrum teleopieki nad 
seniorami i osobami niesamodzielny-
mi już działa. Opaski życia otrzymają 
wkrótce następni Małopolanie. Rekru-
tacja do programu trwa.          Str. 2

Projekty społeczne, edukacyjne, kultu-
ralne, sportowe czy turystyczne? Weź 
sprawy w swoje ręce i zdecyduj, na co
wydać 8 mln zł. O Twój głos ubiega się
150 zadań.                             Str. 3

Małopolska Niania to oferta dla rodzi-
ców, którzy pragną wrócić do pracy. 
Dostaną 1500 zł miesięcznie na za-
trudnienie niani. Rekrutacja właśnie 
się rozpoczyna.                  Str. 4

Podnoszenie jakości życia Małopolan 
to nasze najważniejsze zadanie. Są-
decczyzna i ziemia tarnowska otrzy-
mają kolejne unijne miliony, m.in. na
szpitale i drogi.                     Str. 5 i 6

Mamy sposoby
na smog!na smog!
Marszałek Małopolski Jacek Krupa 
przekazuje przedszkolom i żłobkom
1800 oczyszczaczy powietrza Str. 3



Centrala systemu mieści się w Suchej
Beskidzkiej. Po czterech miesiącach 
działalności czuwa już nad 500 Mało-
polanami, a kolejnych 500 wkrótce
otrzyma opaski życia, czyli niewielkie
urządzenia noszone na
ręce, pozwalające naty-
chmiast wezwać ratow-
ników przez 24 godziny 
na dobę, siedem dni  w ty-
godniu. 

Centrum w Suchej Be-
skidzkiej udziela także
telefonicznych konsulta-
cji. Każdego dnia odbywa
się nawet sto takich rozmów. Wśród
podopiecznych systemu najwięcej 
osób zmaga się z nadciśnieniem, mia-
żdżycą, cukrzycą, zwyrodnieniem sta-

wów i kręgosłupa. Tele-Anioł umawia 
im wizyty u lekarzy, a dzięki specjal-
nym aplikacjom bez przerwy mierzy
tętno każdej osoby noszącej opas-
kę życia. W razie potrzeby ratownicy
wzywają karetkę pogotowia. Za po-
mocą specjalnych sensorów rejestro-
wane są również upadki podopiecz-
nych Tele-Anioła. Ratownik może 
w każdej chwili zatelefonować i upew-
nić się czy nie stało się nic groźnego. 

Przy telefonach w Su-
chej Beskidzkiej dyżu-
rują także asystentki
oraz psycholog. W razie
potrzeby udzielą pod-
opiecznym Tele-Anioła
wsparcia i porady w spr-
awach życia codzienne-
go, a czasem po pro-
stu porozmawiają z oso-

bami samotnymi, którym brakuje
kontaktu z drugim człowiekiem.

– Zainteresowanie Tele-Aniołem
jest duże. Małopolan przekonała pro-

Rajdy dla zaprawionych rowerzystów
i dla całych rodzin, pokazy ewolucji
w wykonaniu profesjonalistów, rundki
na zabytkowych rowerach, szkolenia
z bezpiecznej jazdy, a na zakończenie
koncerty gwiazd muzyki – oto atrak-
cje Małopolska TOUR 2018, czyli le-
tniego cyklu wydarzeń, zorganizowa-
nego przez samorząd województwa
małopolskiego w sierpniu i na począt-
ku września, w Tarnowie, Nowym
Targu, Starym Sączu i Oświęcimiu.

Tysiące Małopolan wystartowały 
w rajdach rowerowych, wielką popu-
larnością cieszyły się także nowinki 
techniczne, jak mobilny tor grawita-
cyjny, pozwalający na jazdę bez peda-
łowania. – Małopolska jest idealnym 
miejscem do jazdy na rowerze. Za-
chęcamy do tego, budując nowe trasy 
i organizując rowerowe wydarzenia
– podsumowuje marszałek Małopolski 
Jacek Krupa, który wraz z mieszkań-
cami pokonywał trasy rajdów.

Małopolska TOUR. To było
prawdziwe rowerowe święto

Pociągi Kolei Małopolskich cieszą się 
niesłabnąca popularnością, a strzałem 
w dziesiątkę okazało się uruchomie-
nie Podhalańskiej Kolei Regionalnej
– wspólnej inicjatywy marszałka Ma-
łopolski i samorządów lokalnych. Kur-
sy Nowy Targ – Zakopane, współfinan-
sowane przez Małopolskę, a obsługi-
wane przez spółkę Przewozy Regio-
nalne, biją rekordy popularności. Każ-
dego tygodnia korzysta z nich prawie 
7 tys. pasażerów.

– Kolej jest transportem przyszło-
ści, dlatego w nią inwestujemy. 
Komfortowe pociągi, bilet zintegro-
wany z komunikacją miejską, nowe 
połączenia stanowią nasze atuty.
Koleje Małopolskie to znakomita
alternatywa dla samochodów – pod-
kreśla marszałek Małopolski Jacek 
Krupa. Najpopularniejsze połączenia
to m.in. Wieliczka – Kraków Główny 
– Balice, Kraków – Tarnów i Kraków
– Nowy Sącz – Krynica.

Koleje Małopolskie przewożą
rekordowo dużo pasażerów

38
Tyle milionów złotych
samorząd Małopolski

przeznaczył na pionierski
program Tele-Anioł

Największy w kraju projekt 
teleopieki nad osobami starszymi, 
samotnymi i niesamodzielnymi
do 2020 r. obejmie około 10 tys. 
Małopolan. Rekrutacja trwa. 
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stota tego systemu. Osoba objęta 
opieką otrzymuje łatwą w obsłudze 
opaskę. Za pomocą jednego przy-
cisku SOS może się skontaktować 
z Centrum w Suchej Beskidzkiej, 
a tam czekają ratownicy medyczni 
i teleasystenci gotowi pomóc w każ-
dej chwili – wyjaśnia marszałek Ma-
łopolski Jacek Krupa. Namawia przy 
tym, aby zgłaszać się do programu, 
który samorząd województwa reali-
zuje wspólnie z Caritas Diecezji Kie-
leckiej i Stowarzyszeniem Europejski 
Instytut Rozwoju Regionalnego w Su-
chej Beskidzkiej. Koszt projektu to 
ponad 38 mln zł, z czego blisko 32,5 

mln zł stanowią fundusze unijne z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020.

– Tele-Anioł obejmuje opieką osoby
w wieku od 19 do 98 lat. Z opaską na
ręce czują się o wiele bezpieczniej. 
Wszystkich, którzy jeszcze się waha-
ją, czy dołączyć do programu, gorąco
do tego zachęcam. Rekrutacja do 
pierwszego etapu potrwa do 31 paź-
dziernika lub do wyczerpania miejsc 
– dodaje wicemarszałek Małopolski 
Wojciech Kozak.

www.malopolska.pl/teleaniol
Informacja telefoniczna
12 61 60 611

•

Pod    skrzydłami
Tele-Anioła

Nowoczesne „opaski życia” są bardzo łatwe w obsłudze

Pasażerowie chwalą nowoczesne pociągi Kolei Małopolskich

Marszałek Jacek Krupa na trasie jednego z rajdów Małopolska TOUR



– Wśród propozycji pojawiły się ini-
cjatywy zupełnie nowe, jak choćby
pilotaż programu in vitro czy budowa
inteligentnych garaży rowerowych
– mówi Grzegorz Lipiec z Zarządu 
Województwa Małopolskiego. 

Najwięcej pomysłów, autorstwa or-
ganizacji społecznych, grup miesz-
kańców i osób indywidualnych, ma 
charakter społeczny, edukacyjny i kul-
turalny, ale są też propozycje zwią-
zane ze sportem i turystyką. Najbar-
dziej kreatywni okazali się sądecza-
nie (33 projekty) i mieszkańcy subre-
gionu tarnowskiego (26). Dalej – kra-
kowianie (25) i mieszkańcy podkra-
kowskich gmin (24). Podhalanie ma-
ją do wyboru 23 projekty, a miesz-
kańcy Małopolski Zachodniej 19. 
Taka zrównoważona „geografia” Bu-
dżetu Obywatelskiego wskazuje, że 
chęć współdecydowania o tym, na co 
wydawane są pieniądze, stale rośnie 
w całym regionie. 

Na jakie projekty mogą głosować 
Małopolanie? Na przykład na pilotaż 
programu in vitro, bezpłatne warszta-
ty programowania i robotyki dla mło-
dzieży, szkolenia dla seniorów, zaję-
cia sportowe dla dzieci i osób niepeł-
nosprawnych oraz festiwale muzycz-
ne i inne imprezy kulturalne. Wśród 
propozycji znajdziemy także budowę
skateparków, ścieżek rowerowych 
i chodników oraz przedsięwzięcia pro-
mujące atrakcje turystyczne.

Około stu zgłoszonych projektów 
należy do kategorii małych, o warto-
ści od 50 do 100 tys. zł, a reszta to
przedsięwzięcia duże, których koszty
realizacji wahają się między 100 
a 400 tys. zł. Wszystkie pomysły prze-
szły weryfikację specjalistów z Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego.

Poprzednie edycje Budżetu Obywa-
watelskiego dały już konkretne efek-
ty. W miejscach publicznych zamon-
towano ratujące życie defibrylatory, 
zasadzono łąki kwietne i 3 tys. drzew 
ważnych w walce ze smogiem, a szpi-
tale wzbogaciły się o sprzęt medyczny. 

Sprawdź, jak oddać głos:
www.bo.malopolska.pl 

Trzeci Budżet Obywatelski. 
Zdecyduj, na co wydać 8 mln zł
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Oczyszczacze powietrza w miejscach, 
w których najmłodsi Małopolanie spę-
dzają codziennie wiele godzin, to je-
den z priorytetów szerokiego progra-
mu walki ze smogiem, prowadzonego 
od lat przez samorząd Małopolski. 
W jego ramach dofinanso-
wano blisko 30 tys. pro-
ekologicznych inwestycji 
i zlikwidowano kilkanaście 
tysięcy starych pieców. 

Duży nacisk położono 
na edukowanie mieszkań-
ców. Wiadomo bowiem, że 
główną przyczyną smogu 
jest spalanie śmieci i od-
padów węglowych najniższej jakości. 
Dlatego, aby konkretna placówka do-
stała oczyszczacz powietrza, musi 
zrealizować akcję edukacyjną z udzia-
łem dzieci i rodziców. Chodzi o to, 
by jak najwięcej osób zrozumiało, iż 
walka ze smogiem to wspólna sprawa 
wszystkich Małopolan.

– Oczyszczacze dla przedszkoli
oraz żłobków to bezpieczne i wydajne
urządzenia, filtrujące prawie 400 me-
trów sześciennych powietrza na go-
dzinę. Automatycznie dostosowują
pracę do warunków panujących w po-
mieszczeniu – mówi marszałek Mało-
polski Jacek Krupa. 

Zanieczyszczenie powietrza ma ka-
tastrofalny wpływ na zdrowie miesz-
kańców. – Uchwały antysmogowe sa-

morządu Małopolski dają
szansę na to, że za kilka lat
będziemy oddychać czy-
stym powietrzem – wyja-
śnia wicemarszałek Woj-
ciech Kozak, odpowiedzial-
ny w zarządzie wojewódz-
twa za ochronę środowiska. 

Przypomnijmy, że zgod-
nie z uchwałą antysmogo-

wą, przyjętą z inicjatywy Zarządu
Województwa Małopolskiego, w całym
województwie obowiązuje zakaz spa-
lania tzw. mułów i flotów węglowych,
czyli najbardziej trującego paliwa.
Nie wolno także instalować przesta-
rzałych kotłów i kominków, które nie
spełniają najwyższych unijnych norm

Razem wygramy ze smogiem
Zarząd Województwa Małopolskiego
przekazuje oczyszczacze powietrza 
przedszkolom i żłobkom w całym 
regionie. 

Takie oczyszczacze powietrza dostaną żłobki i przedszkola

1800
Tyle oczyszczaczy

samorząd Małopolski
kupił dla małych

Małopolan emisji zanieczyszczeń. Do końca 
2022 r. Małopolska będzie wolna od
starych palenisk, a od początku
2027 r. w całym województwie można
będzie stosować wyłącznie niskoemi-
syjne kotły grzewcze klasy 5.

Zdając sobie sprawę z ogromnego
wyzwania, jakie stoi przed nami
w walce ze smogiem, samorząd Ma-
łopolski wyznaczył kilkuletnie okre-

sy dostosowawcze do nowego prawa.
Ponadto ze środków unijnych prze-
znacza systematycznie fundusze na 
poprawę jakości powietrza. Pieniądze
idą m.in. na wymianę starych kotłów, 
remont instalacji grzewczych w bu-
dynkach lub podłączenie ich do sie-
ci ciepłowniczych. Unijne fundusze
przeznaczane są także na rozwój
odnawialnych źródeł energii.

•

Grzegorz Lipiec z zarządu województwa zachęca do głosowania

Do 5 października możemy głosować
na 150 projektów, które zostały
zakwalifikowane do trzeciej edycji 
Budżetu Obywatelskiego
Małopolski. Wyniki w listopadzie.



Już za kilka lat zachwyci nas
Centrum Muzyki w Krakowie
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Intensywne opady deszczu, których
kulminacja nastąpiła 18 lipca, nie omi-
nęły niestety Małopolski. W naszym 
województwie najbardziej ucierpiały 
Kamienica i Mszana Dolna. W tych 
dwóch gorczańskich gminach wzbu-
rzony potok Kamienica zalał domy 
i pola uprawne.

Fala powodziowa poważnie uszko-
dziła drogę wojewódzką nr 968, od-
cinając od świata kilkadziesiąt gospo-
darstw i wielu mieszkańców Lubomie-

rza, Szczawy oraz Kamienicy. Sytu-
ację ocenili na miejscu przewodni-
cząca Sejmiku Województwa Małopol-
skiego Urszula Nowogórska i Leszek
Zegzda z zarządu województwa. Dzię-
ki temu szkody są szybko naprawia-
ne, a ważna droga jest już przejezd-
na. Po wizycie przedstawicieli władz 
Małopolski samorząd województwa 
przekazał Zarządowi Dróg Wojewódz-
kich w Krakowie 3,9 mln zł dodatko-
wych funduszy.

Są pieniądze na usuwanie
skutków lipcowej powodzi

 
 

Każdy rodzic wie, że pogodzenie pra-
cy zawodowej z opieką nad małym 
dzieckiem to duże wyzwanie. Żło-
bek czy przedszkole nie zawsze są 
w pobliżu i w zasięgu finansowym
rodziny. Dlatego samo-
rząd województwa mało-
polskiego rozpoczął pio-
nierski w skali kraju pro-
gram Małopolska Niania,
przewidziany na 10 mie-
sięcy. Jego założenia były
bardzo proste: rodzice
sami wybierali opiekun-
kę, a samorządy dopła-
cały rodzinie do 1500 zł miesięcznie.
Dwie trzecie dofinansowania – w su-
mie prawie 860 tys. zł – pochodziło 
z funduszy rozdzielanych przez sa-
morząd Małopolski. Resztę dodawały 
poszczególne gminy. 

Projekt Małopolska Niania 1.0 po-
zwolił ponad 90 rodzinom z całego

województwa pogodzić karierę zawo-
dową z opieką nad dziećmi w wieku
do trzech lat, a z drugiej strony po-
nad 90 bezrobotnych znalazło pracę 
jako opiekunowie maluchów. Wice-
marszałek Małopolski Wojciech Kozak
gościł u rodziny w Świątnikach Gór-
nych, która skorzystała z dofinan-
sowania. Zarówno tam, jaki i w po-
nad 20 innych gminach wojewódz-
twa, Małopolska Niania jest bardzo 
chwalona. Program został także do-

strzeżony przez samo-
rządy z innych regionów 
kraju oraz wyróżniony
w ramach Polskiej Kon-
ferencji Jakości Admini-
stracji Publicznej. 

– Dzięki Małopolskiej 
Niani maluchy mają 
opiekę, a rodzice mogą 
wrócić do pracy i nie 

martwić się, co się dzieje z ich dziec-
kiem – mówi wicemarszałek Kozak.

Wiemy już, że Małopolska Niania 
1.0 sprawdziła się, czas zatem naj-
wyższy na Małopolską Nianię 2.0. 
Tym razem projekt potrwa trzy lata 
i będzie miał znacznie szerszy zasięg. 
Zostanie dofinansowany z Europej-

Małopolska Niania będzie nadal
pomagać młodym rodzicom

20
Tyle milionów złotych

samorząd województwa
przeznaczy na program
Małopolska Niania 2.0

Pierwsza edycja programu
Małopolska Niania objęła ponad
90 rodzin i zakończyła się sukcesem. 
Projekt będzie rozwijany. 
Tym razem pomoc finansową
otrzyma 650 rodzin.

skiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020. Rekrutacja wła-
śnie się rozpoczyna. Skorzystać może 
każda spełniająca kryteria rodzina 
w Małopolsce, ale preferowane są te 
gminy, w których brakuje żłobków 
i przedszkoli.

Dopłatę do zatrudnienia niani bę-
dzie można pobierać przez 12 miesię-
cy. 1500 zł lub nawet 2100 zł mie-
sięcznie (w zależności od sytuacji
materialnej rodziny) to poważny zas-
trzyk finansowy. W sumie Małopol-
ska przeznaczy na taką pomoc około

20 mln zł. Zakłada się, że powinna
ona objąć co najmniej 650 rodzin.

Małopolska Niania to tylko jeden 
z bardzo wielu elementów szerszej 
oferty dla młodych rodziców, którzy
po urlopie związanym z opieką nad 
małym dzieckiem chcą kontynu-
ować karierę zawodową. Inne zało-
żenia polityki społecznej samorządu
województwa małopolskiego zakła-
dają m.in. tworzenie i rozwój żłob-
ków, klubów dziecięcych oraz przed-
szkoli. Chodzi o to, by podnosić ja-
kość życia mieszkańców Małopolski 
i kierować unijne fundusze tam, gdzie
są najbardziej potrzebne.

Wicemarszałek Wojciech Kozak gościł m.in. w Świątnikach Górnych

To wstyd, że Kraków – jako jedyne 
miasto wojewódzkie – nie ma wła-
snego budynku Filharmonii. Wyprze-
dziły nas Katowice, a nawet Kielce 
i Białystok.

Metropolia, która aspiruje do mia-
na kulturalnej stolicy Polski musi 
posiadać nowoczesny kompleks mu-
zyczny. I takie właśnie będzie Cen-
trum Muzyki, które po wielu latach 
starań, dzięki wsparciu marszałka 
Jacka Krupy, powstanie wraz z ponad 

pięciohektarowym parkiem na kra-
kowskich Grzegórzkach.

– Wierzę, że uda nam się je wy-
budować na 90. urodziny mistrza 
Krzysztofa Pendereckiego. Za pięć lat 
krakowianie będą mogli zasiąść we 
wspaniałej sali koncertowej. Wszy-
scy będziemy mieli powód do dumy
– przekonuje Kazimierz Barczyk, wi-
ceprzewodniczący Sejmiku Małopolski
oraz szef Komitetu Honorowego Bu-
dowy Centrum Muzyki w Krakowie. Przewodnicząca Sejmiku Małopolski Urszula Nowogórska

– Centrum Muzyki powstanie za pięć lat – mówi Kazimierz Barczyk
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Pieniądze zostaną wydane na to, co 
dla sądeczan najważniejsze, czyli 
podniesienie jakości usług medycz-
nych oraz łatwiejszy dostęp do spe-
cjalistów, a także budowę i moderni-
zację dróg oraz odnowę uzdrowisk.

Szpital Specjalistyczny im. J. Śnia-
deckiego w Nowym Sączu otrzyma 
39 mln zł. Dzięki temu powstanie 
nowy pawilon dla oddziałów ginekolo-
gicznego, położniczego i neonatologi-
cznego. Do dotychczasowych budyn-
ków szpitalnych, po modernizacji,
wprowadzą się z kolei dwa nowe
oddziały: geriatryczny i rehabilitacji 
ogólnoustrojowej. Szpital kupi także
nowoczesny sprzęt medyczny.

Inwestycje drogowe, finansowane 
przez samorząd województwa, mają 
przede wszystkim pomóc w odkorko-
waniu centrum Nowego Sącza. Klu-
czowym projektem jest tutaj budowa 
nowego mostu na Dunajcu oraz trzyki-
lometrowej trasy, łączącej drogę kra-

jową nr 87 z drogą wojewódzką nr 969 
(obwodnica Podegrodzia). – To nie-
zwykle ważna, ale i trudna inwesty-
cja, dlatego Zarząd Województwa 
Małopolskiego przeznacza na nią aż 
60 mln zł. Zanim jednak na plac bu-
dowy wjadą buldożery, wybierzemy 
najlepszy wariant przebiegu nowej 
trasy. Uwzględnimy przy tym wyniki 
konsultacji społecznych – wyjaśnia 
Leszek Zegzda z Zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego.

Unijne fundusze otrzyma także 
Krynica-Zdrój. Perła polskich uzdro-
wisk wyda je przede wszystkim na 
odnowę XIX-wiecznego Parku Zdro-
jowego (ponad 7,6 mln zł), urucho-
mienie jeszcze w tym roku nowej 
kolejki krzesełkowej na Słotwinach 
(3,6 mln zł) oraz budowę w pobliskiej 
Muszynce Wiejskiego Domu Kultury
(ponad 850 tys. zł). Inwestycje 
w Krynicy obliczone są na podniesie-
nie atrakcyjności uzdrowiska, ponie-
waż samorząd województwa od lat 
rozwija ofertę turystyczną Małopol-
ski. I są efekty. Nasz region z roku 
na rok odwiedza coraz więcej gości 
z kraju i zagranicy. W ubiegłym roku 
przyjechało prawie 16 mln turystów.

Szpital, drogi i uzdrowiska.
Są pieniądze dla Sądecczyzny

Na nowe auta, sprzęt ratowniczy, 
odzież ochronną i modernizację remiz 
strażacy z 258 jednostek OSP dosta-
ną ponad 5,2 mln zł od samorządu 
województwa, w ramach dwóch kon-
kursów: Bezpieczna Małopolska 2018 
i Małopolskie Remizy 2018. – Bezpie-
czeństwo Małopolan zależy od straża-
ków ochotników. Ich sprzęt musi być 
najlepszej jakości, a samorząd woje-
wództwa nie szczędzi funduszy na ten
cel – mówi Urszula Nowogórska, prze-

wodnicząca Sejmiku Województwa 
Małopolskiego.

To już czwarta edycja konkursu 
Bezpieczna Małopolska i dziesiąta Ma-
łopolskich Remiz. Z każdym rokiem
oba projekty obejmują coraz więcej 
gmin i coraz więcej jednostek OSP. 
Tym razem nowe strażackie auta 
trafią m.in. do OSP z Biskupic, Cięż-
kowic, Czernichowa, Gdowa, Klucz, 
Limanowej, Miechowa, Olkusza, Sło-
mnik i Zielonek.

Od wielu lat przekazujemy
druhom z OSP miliony złotych

Koniec sierpnia to czas świętowania 
i dziękowania za zbiory. W tym roku 
małopolskie dożynki wojewódzkie 
zorganizowano 26 sierpnia w Radzi-
szowie. Po mszy świętej odbył się 
plenerowy festyn, podczas którego
przeprowadzono tradycyjny konkurs 
wieńców dożynkowych. 

Kultywowanie tradycji jest bardzo 
istotne, lecz nie mniej ważną rolę od-
grywa nowoczesne podejście do rol-
nictwa. Dla wspierania gospodarcze-

go i kulturalnego wzrostu małopol-
skiej wsi Sejmik Województwa Mało-
polskiego powołał Instytut Rozwoju
Obszarów Wiejskich, wspólne przed-
sięwzięcie powiatów tarnowskiego,
proszowickiego, miechowskiego i dą-
browskiego. – Dzięki tej inicjatywie 
możliwe będzie popularyzowanie
innowacyjnych badań naukowych
i wdrażanie ich wyników w naszym
województwie – mówi wicemarszałek 
Małopolski Stanisław Sorys.

Małopolska wieś przyszłości.
Tradycyjna i nowoczesna

Samorząd województwa
małopolskiego wspiera unijnymi
funduszami Sądecczyznę.
Na szereg kluczowych inwestycji
przeznaczono łącznie 256 mln zł. 

Leszek Zegzda z Zarządu Województwa Małopolskiego

Park Zdrojowy w Krynicy-Zdroju zostanie gruntownie odnowiony

Przewodnicząca Sejmiku Małopolski Urszula Nowogórska

Marszałek Małopolski Jacek Krupa na dożynkach w Radziszowie
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– Fundusze unijne zmieniają region 
tarnowski i całą Małopolskę. Powsta-
ją bezpieczne drogi, pięknieją zanie-
dbane kiedyś miejsca. Podnosimy ja-
kość życia mieszkań-
ców, nie tylko dużych
aglomeracji, lecz tak-
że mniejszych ośrod-
ków, które najbardziej 
potrzebują wsparcia 
– mówi wicemarsza-
łek Małopolski Stani-
sław Sorys, który nie-
dawno wręczył samo-
rządom lokalnym ko-
lejne umowy na inwe-
stycje w subregionie tarnowskim.

Unijne fundusze zasilą m.in. gmi-
nę Ryglice, która zaplanowała śmia-
ły, dwuletni program inwestycyjny. 
2,5 mln zł pójdzie na rewitalizację 
zaniedbanego centrum wsi Lubcza, 
a 12 mln zł na budowę sieci wodo-

ciągowej i kanalizacyjnej w dwóch 
miejscowościach. Inne ważne przed-
sięwzięcie gminy Ryglice to budowa 
odcinka drogi powiatowej z Gawłowa 
do Bogucic (8 mln zł). Do tej samej 
kategorii zadań należy także moder-
nizacja dwukilometrowego odcinka 
drogi powiatowej Dąbrowa Tarnow-
ska – Otfinów, w miejscowości Wie-
lopole (powiat dąbrowski). Dzięki 2,5 
mln zł dofinansowania ta ruchliwa tra-

sa stanie się bezpie-
czniejsza dla kierow-
ców i pieszych.

Gmina Szerzyny
(powiat tarnowski) 
stawia z kolei na eko-
logię. Milionowe dofi-
nansowanie z Regio-
nalnego Programu 
Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskie-
go pozwoli stworzyć 

tam punkt selektywnej zbiórki od-
padów komunalnych, przyjmujący 
bezpłatnie posegregowane śmieci. 
Podobny projekt zrealizuje również 
gmina Rzepiennik Strzyżewski. – Nie 
możemy pozwolić, by w naszych la-
sach rosły góry odpadów. Dlatego 

Kolejne milionowe inwestycje
wzbogacą ziemię tarnowską

740
Tysięcy złotych unijnego
dofinansowania otrzyma

MOPS w Dąbrowie
Tarnowskiej na trzyletni

projekt „Droga do sukcesu”,
mający pomóc bezrobotnym

Projekty i przedsięwzięcia,
które samorząd województwa
małopolskiego dofinansowuje 
na ziemi tarnowskiej, mają jeden 
wspólny mianownik. Wszystkie
służą poprawie jakości życia.

przeznaczamy 11 mln zł na kolejne 
punkty selektywnej zbiórki odpadów 
– wyjaśnia wicemarszałek Sorys.
Z działań proekologicznych warto też
wspomnieć o dofinansowaniu termo-
modernizacji zespołów szkół w Ołpi-
nach, Żurowej, Szerzynach i Czer-
mnej (1,4 mln zł). Zostaną tam za-
montowane pompy ciepła, kotły ga-
zowe, energooszczędne oświetlenie
i panele fotowoltaiczne. 

Ochrona dziedzictwa kulturowego
to następna dziedzina, wspierana w re-
gionie tarnowskim przez samorząd 
województwa. Dzięki blisko 2 mln zł
tuchowska bazylika z XVII wieku 

przejdzie gruntowny remont. Zapla-
nowano także montaż iluminacji, któ-
ra wyeksponuje po zmroku całe pię-
kno tego cennego obiektu. 

Kolejną ważną dziedziną wydatków 
samorządu województwa są przeciw-
powodziowe przedsięwzięcia w rejo-
nie rzeki Biała Tarnowska (Ciężkowi-
ce, Gromnik, Pleśna, Ryglice, Rzepien-
nik Strzyżewski, Skrzyszów, gmina 
Tarnów, Tuchów i Wierzchosławice). 
Fundusze unijne zostaną przeznaczo-
ne na zakup urządzeń pomiarowych,
radaru meteorologicznego, a także 
usprawnienie systemu ostrzegania 
mieszkańców SMS-ami i e-mailami.

Wicemarszałek Stanisław Sorys od lat wspomaga powiat tarnowski

Nagradzamy
społeczników

Nowoczesne szpitale i krótsze kolejki do lekarzy
to podstawowe cele samorządu województwa

Wicemarszałkowie Sorys i Kozak z dyrektorem szpitala im. Dietla

pracownię angiokardiografii oraz dwie
sale zabiegowe. Samorząd wojewódz-
twa małopolskiego dołożył do tego
projektu 1,5 mln zł. 

– Zdrowie Małopolan jest dla nas
kluczowe. Dokładamy wszelkich sta-
rań, by byli leczeni na europejskim
poziomie. Fundusze unijne pozwa-
lają nam inwestować w najwyższej
generacji sprzęt medyczny – zaznacza
wicemarszałek Sorys.

Wśród wielu placówek służby zdro-
wia w całym naszym regionie, które 
są systematycznie dofinansowywane 
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020, jest także Szpital
Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego
w Nowym Sączu. Niemałe unijne fun-
dusze otrzymują również kolejne le-
cznice na Podhalu i w Małopolsce Za-
chodniej.

Marszałek Małopolski zachęca do zgła-
szania kandydatur w dwóch konkur-
sach: „Kryształy Soli” i „Amicus Homi-
num”. Pierwszy z nich ma na celu 
promowanie organizacji pozarządo-
wych (zgłoszenia przyjmowane są do 
28 września 2018 r.), drugi przezna-
czony jest dla społeczników i lokal-
nych liderów. Jeśli znasz taką osobę, 
zgłoś ją do nagrody „Amicus Homi-
num” (do 15 października 2018 r.).

Więcej: www.malopolska.pl/ngo

Pacjenci Specjalistycznego Szpitala
im. Józefa Dietla w Krakowie będą 
wkrótce leczeni w jeszcze lepszych 
warunkach. Dzięki 9 mln zł unijnej do-
tacji w tej placówce przebudowane
zostaną oddziały kardiologii, reuma-
tologii, chorób wewnętrznych i reha-
bilitacji. Umowę gwarantującą dofi-
nansowanie projektu podpisali wice-
marszałkowie Małopolski Wojciech 
Kozak i Stanisław Sorys oraz dyrektor 
szpitala Andrzej Kosiniak-Kamysz.

– Stwarzanie Małopolanom jak naj-
lepszych warunków leczenia oraz pod-
noszenie standardów diagnostyki
i terapii jest możliwe dzięki doskona-
łej kadrze medycznej szpitala, a także
dzięki funduszom, które przekazu-
je samorząd województwa – mówi
wicemarszałek Kozak.

Lepszą opiekę kardiologiczną będą 
także mieli pacjenci Szpitala Woje-
wódzkiego im. św. Łukasza w Tarno-
wie. Uruchomiono tam właśnie nową

Z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Małopolskiego 2014-2020
na inwestycje w dziedzinie zdrowia 
przeznaczono 131 mln euro.

Nowy rachunek
Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego informuje, że od 1 lipca
2018 roku obowiązuje nowy rachu-
nek, na który należy wpłacać opłaty 
związane z wyłączeniem z produkcji 
gruntów rolnych:
Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
Powszechna Kasa Oszczędności 
Bank Polski Spółka Akcyjna
12 1020 2892 0000 5602 0667 3836

Szczegóły: www.malopolska.pl

•

•



talne prace rozwojowe, a nawet uru-
chomienie pierwszej produkcji. 

Wsparcie adresowane jest zarówno 
do mikro-, małych i średnich przed-
siębiorstw, jak i dużych firm, które 
już nie muszą szukać dofinansowania
na działalność badawczo-rozwojową
w programach centralnych, ale mogą
je otrzymać na poziomie regional-
nym. Kolejny nabór wniosków plano-
wany jest na listopad. Tym razem
na prace badawczo-rozwojowe i wdro-
żenia do produkcji przeznaczono po-
nad 230 mln zł. 

Inni już skorzystali
Wśród dużych firm, które skorzystały 
z unijnych funduszy jest m.in. Grupa 
Interia, jeden z największych portali
internetowych w kraju, mający głów-
ną siedzibę w Krakowie. Spółka otrzy-
mała 6 mln zł na budowę platformy 
technologicznej, wykorzystującej naj-
nowsze trendy światowe w tej dzie-
dzinie. Firma ABB wydała 3,5 mln zł
dofinansowania na opracowanie no-
wych materiałów termoplastycznych, 
a ABC Colorex 5,3 mln zł na badania 
nad nowoczesną technologią nakła-
dania antykorozyjnej powłoki lakier-
niczej. Maspex wykorzystał z kolei
ponad 4,7 mln zł na opracowanie 
nowatorskich substancji prozdrowot-
nych w postaci wyrobów czekolado-
wych.

Następne unijne miliony
Przedsiębiorcom, którzy nie zdążyli
dotąd złożyć wniosków o dotacje, Za-
rząd Województwa Małopolskiego da 
do końca 2018 r. jeszcze cztery szan-
se. W tym miesiącu ruszy kolejna 
edycja konkursu dla małych i średnich 

firm, aktywnych na ryn-
kach międzynarodowych 
(w puli będzie ponad 5,3 
mln zł). W październiku 
do zdobycia będą bony 
na specjalistyczne dora-
dztwo (ponad 40,7 mln 
zł), w listopadzie czeka 
nas konkurs na projekty
badawczo-rozwojowe,
a w grudniu nabór skie-

rowany do tzw. instytucji otoczenia 
biznesu (ponad 33,6 mln zł).

Jak zdobyć unijną dotację:
www.rpo.malopolska.pl

Bezpłatne konsultacje
w punktach informacji funduszy
europejskich: Kraków, Chrzanów,
Tarnów, Nowy Targ, Nowy Sącz

nemu wsparciu mogą podbijać świat.
Regionalny Program Operacyjny Wo-
jewództwa Małopolskiego oferuje do-
tacje na tworzenie międzynarodo-
wych strategii rozwoju. Dzięki temu 
małopolskim firmom udało się już 
nawiązać ponad 3 tys. zagranicznych 

kontaktów biznesowych, 
a kolejnych 9 tys. to tyl-
ko kwestia czasu.

Producent oprogramo-
wania dla fotografów 
– PIXEL-TECH – dzię-
ki unijnej dotacji zlecił 
opracowanie planu mię-
dzynarodowej ekspansji. 
Zaowocowało to uczest-
nictwem w zagranicznych 

targach i dobrymi perspektywami na 
rynkach niemieckim i brytyjskim. 
Spółka Dubiel Vitrum podbija z kolei 
rynek włoski, oferując m.in. lustra ła-
zienkowe z oświetleniem LED. Ponad 
72 tys. zł dotacji pozwoliło także za-
domowić się naszemu producentowi 
luster we Francji i Niemczech. Podob-

ną strategię przyjęła firma Amal II 
z Tarnawy Dolnej w powiecie suskim, 
specjalizująca się w produkcji mebli 
dziecięcych z bukowego drewna. Zy-
skała klientów w Szwecji, Hiszpanii, 
Bułgarii i na Węgrzech.

Badania i rozwój
Doświadczeni biznesme-
ni wiedzą, że czas nie 
stoi w miejscu. Kto się 
nie rozwija, ten przegry-
wa z konkurencją. 

Trzeba bez przerwy 
myśleć na kilkanaście lat 
w przód i projektować 
innowacyjne produkty 
oraz usługi. Zwłaszcza 
w dużych firmach, które konkurują 
na rynkach zagranicznych. Dla nich 
samorząd województwa małopolskie-
go ma 68 mln zł na wsparcie rozwoju 
i realizację nieszablonowych projek-
tów, których wartość może opiewać 
nawet na 25 mln zł. To pieniądze na 
badania przemysłowe i eksperymen-

Rozdzielane przez samorząd woje-
wództwa fundusze europejskie zmie-
niły Małopolskę, a następne unijne 
dotacje czekają. 880 mln euro na roz-
wój i wsparcie przedsiębiorczości to 
olbrzymia kwota. Trzeba ją dobrze
spożytkować. Wśród 3 tysięcy mało-
polskich firm, które już skorzystały
z dofinansowania jest duża grupa
przedsiębiorstw prowadzących prace
badawczo-rozwojowe lub współpra-
cujących z ośrodkami badawczymi.
Można do nich dołączyć, bo do koń-
ca roku zaplanowano następne kon-
kursy, w których oferowane są pienią-
dze na rozwój firmy.

Bony na innowacje
Każdy biznesmen wie, że warunkiem 
przetrwania na konkurencyjnym ryn-
ku jest ciągłe wprowadzanie nowator-
skich rozwiązań, usług i produktów. 
Małopolskie przedsiębiorstwa mogą 
się starać o bony na innowacje. O tym, 
że warto przekonało się już ponad 
300 firm, a drugie tyle jest w trakcie 
wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Żeby dostać pieniądze, nie trzeba 
wcale wymyślić rakiety kosmicznej. 
Przykładem jest Extrawheel, produ-
cent jedynej na świecie przyczepki ro-
werowej skonstruowanej na jednym,
pełnowymiarowym kole rowerowym. 
Spółka Dlawina.pl swój bon na inno-
wacje wykorzystała z kolei na opraco-
wanie jedynej w kraju modułowej pi-
wnicy do przechowywania
wina. Jej unikatowa kon-
strukcja gwarantuje mini-
malne koszty utrzymania 
i zapewnia odpowiednie
parametry dla składowa-
nia szlachetnego trunku.
Firmie Emson-mat, pro-
ducentowi nowatorskich 
urządzeń z branży odna-
wialnych źródeł energii, 
bon na innowacje pozwolił sfinanso-
wać badania nad nowym rodzajem 
turbiny wiatrowej.

Podbijamy zagraniczne rynki
Kto powiedział, że firmy z sektora ma-
łych i średnich przedsiębiorstw ska-
zane są na lokalny rynek? Dzięki unij-
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Setki milionów euro dla firm
Nie trzeba wcale konstruować
odrzutowców ani superkomputerów. 
Unijne dotacje można dostać
na produkcję przyczepki rowerowej, 
piwnicy do przechowywania wina
albo mebli z bukowego drewna.

3000
Taka liczba

małopolskich firm,
prowadzących prace

badawczo-rozwojowe,
otrzymała unijne dotacje
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Tyle milionów euro
w ramach unijnych

dotacji oferuje firmom
samorząd województwa

małopolskiego
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