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Departament Zdrowia i Polityki Społecznej 

Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce: 400 000,00 PLN
Formą wsparcia JST w zakresie działań jest pomoc finansowa udzielana dla powiatów współpracujących z gminami w związku
z przystąpieniem do wdrażania Programu. 

Przedmiot dofinansowania:
Szczepienia dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2017 r. do lat 3 spoza placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz pozostałych 
dzieci do lat 5 oraz dzieci, które nie były dotąd szczepione w wieku 5-19 lat z przewlekłymi chorobami płuc, w tym astmą.
WM zapewnia: dofinansowanie, licencję niewyłączną nieodpłatną na korzystanie z programu, materiały
informacyjno-edukacyjne.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: brak ograniczeń w procentowym poziomie dofinansowania, niemniej 
wymagany jest wkład własny powiatu/miasta na prawach powiatu wraz ze współpracującymi gminami według możliwości

Tryb składania wniosków: pozakonkursowy

Termin składania deklaracji: styczeń/luty



Departament Zdrowia i Polityki Społecznej 

Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce: 315 000,00 PLN
Formą wsparcia JST w zakresie działań jest pomoc finansowa udzielana dla powiatów współpracujących z gminami w związku
z przystąpieniem do wdrażania Programu. 

Przedmiot dofinansowania:
Szczepienia dziewcząt spoza placówek opiekuńczo-wychowawczych w wieku 13 lat oraz innych dziewcząt w wieku 9-13 lat. 
WM zapewnia: dofinansowanie, licencję niewyłączną nieodpłatną na korzystanie z programu, materiały
informacyjno-edukacyjne.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: brak ograniczeń w procentowym poziomie dofinansowania, niemniej
wymagany jest wkład własny powiatu/miasta na prawach powiatu wraz ze współpracującymi gminami według możliwości

Tryb składania wniosków: pozakonkursowy

Termin składania deklaracji: styczeń/luty



Departament Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych: ok. 4 mln PLN 
(kwota ustalana będzie przez PFRON w lutym 2019 r.)

Przedmiot dofinansowania:
Dostosowanie i budowa obiektów dla niepełnosprawnych: instytucje zdrowia, jednostki kultury, ośrodki opieki i rehabilitacji, 
urzędy, jednostki edukacji, wyższe uczelnie, itp.
UWAGA: Wymogi wobec wnioskodawcy: 
- dysponowanie nieruchomością na 1 rok przed złożeniem wniosku,
- prowadzenie działalności w zakresie rehabilitacji na 2 lata przed złożeniem wniosku,
- dysponowanie zgodą na wykonanie robót budowlanych (pozwolenie na budowę lub przyjęte zgłoszenie).

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 
- max 30% wartości inwestycji dla przedsiębiorców,
- max 50% wartości inwestycji dla beneficjentów niebędących przedsiębiorcami

Nabór wniosków: do 30 listopada roku poprzedzającego rok dofinansowania (nabór na 2019 jest zamknięty, możliwy nabór
na 2020 rok)



Departament Zdrowia i Polityki Społecznej 

Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych 2019: 180 000 PLN

Przedmiot dofinansowania:
Dofinansowanie inicjatyw o charakterze integracyjnym, stwarzającym możliwości niepełnosprawnym Małopolanom aktywnego 
uczestnictwa w życiu społecznym Małopolski i promowaniu ich osiągnięć.
UWAGA: Konkurs dla powiatów z Małopolski (nie dotyczy Miasta Krakowa).

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 
max 70% wartości projektu (max 36 000 na każdy z 5 Subregionów Małopolski) 



Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Kapliczki Małopolski 2019: 180 000 PLN

Przedmiot dofinansowania:
Celem konkursu jest ochrona regionalnego zasobu dziedzictwa kulturowego poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego (gminy i powiaty). Kapliczki,
przy których będą wykonywane prace remontowo-konserwatorskie nie muszą być wpisane do rejestru zabytków województwa 
małopolskiego, ale powinny charakteryzować się wartościami artystycznymi i historycznymi.

UWAGA: Jeden wnioskodawca może wystąpić z maksymalnie dwoma wnioskami z zastrzeżeniem, iż każdy wniosek będzie 
dotyczyć innego obiektu. 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 
Dotacja z budżetu województwa małopolskiego na realizację jednego zadania może być udzielona w wysokości do 60% ogółu 
nakładów koniecznych do wykonania prac, jednak nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

Nabór wniosków: Planowany termin ogłoszenia konkursu to koniec stycznia br. Planowany termin zakończenia naboru wniosków 
to koniec lutego br. 



Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Ochrona zabytków Małopolski 

Przedmiot dofinansowania:
Z budżetu województwa małopolskiego mogą być udzielane dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie województwa małopolskiego, 
posiadających istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe oraz będących w złym stanie technicznym.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 
Dotacja z budżetu województwa małopolskiego na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 
przy jednym i tym samym zabytku w danym roku może być udzielona w wysokości do 60 % ogółu nakładów na te prace
lub roboty. Wnioskodawca ubiegający się o dotację powyżej 60 % wartości zadania zobowiązany jest przedstawić szczegółowe 
uzasadnienie zaistniałej potrzeby. Trudna sytuacja finansowa wnioskodawcy nie stanowi uzasadnienia.

Maksymalna kwota dotacji: 200 000 PLN

Nabór wniosków: do 15 grudnia roku poprzedzającego planowane prace do wykonania w roku kolejnym. 



Kancelaria Zarządu

Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego: 50 000 PLN

Przedmiot dofinansowania:
Organizatorem Konkursu „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego” jest Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów,
Województwo Małopolskie przekazuje pomoc finansową na zadanie własne Gminy w sołectwach, z których pochodzą laureaci.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: nie dotyczy 

Maksymalna kwota dotacji: dotacje otrzymują trzy gminy będące laureatami konkursu, które zajęły odpowiednio I miejsce 
(25 000 zł), II miejsce (15 000 zł) i III miejsce (10 000 zł)

Nabór wniosków: Zależne od ustaleń z organizatorem konkursu – Małopolskim Stowarzyszeniem Sołtysów



Kancelaria Zarządu

Najlepsza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Małopolskiego : 100 000 PLN

Przedmiot dofinansowania:
Wyposażenie ochotniczych straży pożarnych w sprzęt pożarniczy, wyposażenie ochrony osobistej strażaka, samochody pożarnicze 
lub na poprawę stanu technicznego bazy OSP.
Organizatorem Konkursu jest Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krakowie, Województwo 
Małopolskie przekazuje pomoc finansową na zadanie własne Gminy dla laureata konkursu.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: nie dotyczy 

Maksymalna kwota dotacji: 50 000 zł (I miejsce), dodatkowo II miejsce (30 000 zł) i III miejsce (20 000 zł) finansowane byłe przez 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Nabór wniosków: Zależne od ustaleń z organizatorem konkursu – Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Krakowie



Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Dziedzictwo Kresów Wschodnich RP: 400 000 PLN

Przedmiot dofinansowania:
Projekt jest realizowany wspólnie przez Województwo Małopolskie wraz z gminami i powiatami z terenu województwa 
małopolskiego – będącymi organami prowadzącymi szkół, którym zostanie udzielona pomoc finansowa. Jego celem jest 
pogłębianie wiedzy uczniów i nauczycieli, w zakresie dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz literackiego Kresów 
Wschodnich dawnej RP. Projekt zakłada dofinansowanie wyjazdów uczniów szkół podstawowych i średnich, wraz z nauczycielami 
na Kresy dawnej Rzeczypospolitej.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: nie dotyczy 

Maksymalna kwota dotacji: Montaż finansowy w zakresie realizacji zadania zakłada możliwość wsparcia z budżetu WM uczniów 
(maksymalnie 50 z jednej szkoły) w kwocie 300 zł oraz nauczycieli (maksymalnie 2 z jednej szkoły) w kwocie 1000 zł za udział 
w projekcie. Pozostałe koszty stanowi wkład finansowy gminy lub powiatu, który może uwzględniać wpłaty rodziców. 

Nabór wniosków: wskazany zostanie w załączniku do uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego, dotyczącym zasad 
realizacji tego projektu



Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Edukacja Regionalna: 200 000 PLN

Przedmiot dofinansowania:
Projekt pilotażowy, w ramach którego uczniowie Małopolskich szkół i placówek edukacyjnych będą mogli poznać historię, 
tradycję i walory Małopolski. Wyjazdy edukacyjne służyć będą włączeniu idei regionalizmu w strategię kształcenia
w małopolskich szkołach. Projekt będzie realizowany poprzez pomoc finansową dla gmin i powiatów.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: nie dotyczy 

Maksymalna kwota dotacji: dofinansowanie do wyjazdu w wysokości 100 zł/osobę.



Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Akademia Samorządu Województwa: 200 000 PLN

Przedmiot dofinansowania:
Cykl warsztatów na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 
Lekcja samorządowa zawiera w sobie moduł poświęcony zasadom i celom funkcjonowania samorządu regionalnego
– na przykładzie Województwa Małopolskiego oraz moduł dedykowany Małopolsce – prezentowane są walory turystyczne, 
kulturowe i społeczno-gospodarcze regionu. Warsztat oparty jest na formule wykładu oraz dyskusji z udziałem uczniów. 
Przewiduje się również organizację konferencji i warsztatów dla nauczycieli zajmujących się na co dzień zagadnieniami 
związanymi z edukacją regionalną.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: nie dotyczy 

Maksymalna kwota dotacji: nie dotyczy 



Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne: 180 000 PLN

Przedmiot dofinansowania:
Wsparcie inicjatyw o charakterze naukowym realizowanych przez akademickie koła naukowe, popularyzacja zagadnień
i wyników badań naukowych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie i wspieranie  rozwoju kompetencji kluczowych w regionie, 
wsparcie projektów interdyscyplinarnych opartych na współpracy  międzyśrodowiskowej. 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: nie dotyczy 

Maksymalna kwota dotacji: nie dotyczy 

Nabór wniosków: I kwartał 2019 r. 



Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Regionalny Program Stypendialny finansowany z Budżetu Województwa: 1 850 000 PLN

Przedmiot dofinansowania:
Powyższy Projekt finansowany ze środków Województwa stanowi uzupełnienie do RPS finansowanego ze środków UE w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, którego celem jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów 
(począwszy od piątej klasy szkoły podstawowej) w zakresie kształcenia ogólnego w obszarze przedmiotów przyrodniczych, 
informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości. Stypendia przyznawane będą na okres 
maksymalnie 10 miesięcy. Dla studentów, mających miejsce zamieszkania na terenie Województwa Małopolskiego Stypendia 
przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy, z wyjątkiem stypendium na naukę języka obcego przyznawanego na okres 
trwania kursu oraz stypendium stażowego przyznawanego na okres trwania stażu.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: nie dotyczy 

Maksymalna kwota dotacji: Miesięczna wysokość ww. stypendiów wynosi:
w przypadku uczniów szkół podstawowych (klasy 5-7): 350,00 zł brutto;
w przypadku uczniów klasy 8 szkoły podstawowej (w tym klas dotychczasowego gimnazjum): 425,00 zł brutto;
w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowej (w tym ponadgimnazjalnych): 500,00 zł brutto.
W przypadku studentów: 600,00 zł brutto, z wyjątkiem stypendium na naukę nowożytnego języka obcego (wysokość stypendium 
wynosi nie więcej niż 50% kosztu kursu) oraz stypendium stażowego (wysokość stypendium wynosi równowartość stypendium 
przyznanego przez przedsiębiorcę, przy czym nie więcej niż 800,00 zł brutto miesięcznie).

Nabór wniosków: luty 2019 r. 



Departament Turystyki i Sportu

Małopolskie boiska: 8-9 mln PLN

Przedmiot dofinansowania:
Projekt „Małopolskie boiska” zakłada wymianę nawierzchni urazogennych (np. żużlowych, betonowych, asfaltowych, kostki 
brukowej) na już istniejących, przyszkolnych boiskach sportowych do gier małych, na nawierzchnie bezpieczne poliuratanowe
(polipropylenowe) wraz z uzupełnieniem boisk (o ile zachodzi taka konieczność) o nowe bramki, siatki, kosze i piłkochwyty itp. 
Projekt realizowany w formie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: do 50 % całkowitych kosztów zadania

Maksymalna kwota dotacji: nie dotyczy 

Nabór wniosków: luty/marzec 2019 (Ostateczna decyzja o jego realizacji zostanie podjęta na styczniowej sesji Sejmiku 
Województwa Małopolskiego)



Departament Turystyki i Sportu

Szkolenie zawodników z klubów i stowarzyszeń sportowych województwa małopolskiego: 540 000 PLN

Przedmiot dofinansowania:
Szkolenie zawodników z klubów i stowarzyszeń sportowych województwa małopolskiego do udziału w finałach ogólnopolskich 
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego za rok 2018.
Zadanie dotyczy zawodników z klubów i stowarzyszeń sportowych województwa małopolskiego, które zostały sklasyfikowane
w ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego za rok 2018. 
Dotacja ma być wydatkowana na realizację szkolenia sportowego w ramach sekcji, które zdobyły punkty w Systemie Sportu 
Młodzieżowego za rok 2018. Ponadto, środki mają zostać przeznaczone wyłącznie na realizację programów szkoleniowych
na roczniki (młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec) objęte Systemem Sportu Młodzieżowego w 2019 roku w danym 
sporcie

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: do 90 % całkowitych kosztów zadania

Maksymalna kwota dotacji: nie dotyczy 

Nabór wniosków: luty/marzec 2019



Departament Środowiska

BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA 

Przedmiot dofinansowania:
Konkurs ma na celu polepszenie warunków pracy strażaków, a tym samym poprawę bezpieczeństwa Małopolan.
W ramach tego konkursu gminy otrzymują pomoc finansową na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego. Środki te pozwalają zakupić sprzęt i umundurowanie niezbędne
do funkcjonowania jednostek OSP. 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: określony zostanie w Regulaminie konkursu

Maksymalna kwota dotacji: określony zostanie w Regulaminie konkursu

Nabór wniosków: I kwartał 2019 r.



Departament Środowiska

Małopolskie Remizy 

Przedmiot dofinansowania:
Konkurs, w ramach którego małopolskie gminy otrzymują pomoc finansową na realizację prac budowlano-remontowych 
w wybranych remizach strażackich.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: określony zostanie w Regulaminie konkursu

Maksymalna kwota dotacji: określony zostanie w Regulaminie konkursu

Nabór wniosków: I kwartał 2019 r.



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Program poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg na przejściach dla pieszych: 3 000 000 PLN

Przedmiot dofinansowania:
Program zakłada wykonanie aktywnej informacji wizualnej mającej oświetlać sylwetkę pieszego na przejściu dwiema lampami 
asymetrycznymi wyposażonymi w czujnik zmierzchowy oraz czujnik obecności pieszego. Powyższe zadanie jest realizowane
na wniosek samorządów lokalnych, które zostały wcześniej pisemnie poinformowane o możliwości przystąpienia do Programu.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: do 70 % całkowitych kosztów zadania

Maksymalna kwota dotacji: nie dotyczy 

Nabór wniosków: Do dnia 28 lutego 2019 roku, Gminy mają przesłać wnioski o ujęcie zadań w planie na bieżący rok
lub potwierdzić chęć zrealizowania zadań, które w 2018 roku zostały zgłoszone, a z uwagi na ograniczone środki finansowe
nie zostały zrealizowane. 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Zadania realizowane w trybie Inicjatyw Samorządowych w oparciu o zasady zawarte w „Procedurze 
prowadzenia zadań przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie  z zakresu infrastruktury drogowej 
realizowanych wspólnie przez Województwo Małopolskie oraz samorządy lokalne”

Przedmiot dofinansowania:
Celem programu jest współfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej mającej na celu poprawę bezpieczeństwa 
na drogach tj. budowę chodników, zatok autobusowych, sygnalizacji, kanalizacji deszczowej, przebudowę niebezpiecznych 
skrzyżowań, budowę rond.  

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: Zadania  współfinansowane są w partycypacji: Województwo - 50%, JST - 50%.

Nabór wniosków: do 31 grudnia poprzedzającego dany rok budżetowy (na chwilę obecna trwają prace nad wyceną wniosków 
złożonych przez JST do realizacji, na rok 2019).



Gdzie szukać informacji?

www.malopolska.pl
bip.malopolska.pl   



Dziękuję za uwagę


