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Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na lata 2018-2022
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CEL GŁÓWNY 

PROGRAMU WSPÓŁPRACY

e

Zwiększenie zaangażowania organizacji 

pozarządowych i mieszkańców Małopolski 

w życie publiczne oraz wzmacnianie współpracy 

międzysektorowej i rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego



1. Zwiększenie efektywności realizacji zadań 

publicznych.

2. Zwiększenie aktywności i poziomu zaangażowania 

mieszkańców Małopolski i organizacji pozarządowych 

w rozwój regionu.

3. Wspieranie i upowszechnianie wolontariatu.

4. Wspieranie rozwoju instytucjonalnego, 

profesjonalizacji oraz integracji sektorowej organizacji 

pozarządowych.

5. Rozwój współpracy międzysektorowej pomiędzy 

administracją publiczną, sektorem pozarządowym 

i sektorem gospodarczym.

e

NASZE CELE



OTWARTE KONKURSY OFERT:

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności 
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych 
w praktyce gospodarczej.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego



OTWARTE KONKURSY OFERT:

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i kulturowej oraz 

działalność na rzecz mniejszości narodowych  i etnicznych

Turystyka i krajoznawstwo

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości



MAŁE GRANTY (ART. 19A USTAWY):

 Tryb pozakonkursowy

 Decyzje o uznaniu celowości podejmuje Zarząd Województwa 

Małopolskiego;

 Maksymalna wysokość dotacji do 10 tys. zł;

 Maksymalny termin realizacji zadania publicznego – 90 dni;

 Składanie ofert na minimum 30 dni przed terminem rozpoczęcia 

realizacji zadania;

 Wzór oferty wraz z instrukcją jej wypełniania – dostępny 

na stronie internetowej: www.malopolska.pl/ngo „małe granty” 

http://www.malopolska.pl/ngo


KONKURSY DOTACYJNE 2019 – PLANOWANE NABORY

1,33 mln

• w zakresie kultury „Mecenat Małopolski”

• II nabór – 04.06.2019 r. do godz.16.00

1 mln

• w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz 
przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych

• Planowany nabór od 16.04 br.

200 tys.

• w obszarze działalności na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów, 
ze szczególnym uwzględnieniem ich praw konsumenckich

• Planowany nabór – kwiecień 2019



PLATFORMA WYMIANY INFORMACJI

www.malopolskie.pl/ngo



PLATFORMA WYMIANY INFORMACJI

http://www.facebook.com/PozarzadowaMalopolska



MAŁOPOLSKA DLA NGO’S
PATRONATY, REKOMENDACJE

obejmowanie 

honorowym 

patronatem

Marszałka 

Województwa 

przedsięwzięć 

realizowanych przez  

organizacje

pozarządowe;

udzielanie 

rekomendacji 

organizacjom 

pozarządowym i ich 

przedsięwzięciom;



MAŁOPOLSKA DLA NGO’S
- KONFERENCJE, SPOTKANIA, SZKOLENIA, WARSZTATY -

MAŁOPOLSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

platforma współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządem

a organizacjami pozarządowymi



MAŁOPOLSKA DLA NGO’S
- NAGRODY I WYRÓŻNIENIA -

NAGRODA „AMICUS HOMINUM” 

dla Osób Działających 

na Rzecz Innych

NAGRODA „KRYSZTAŁY SOLI” 

dla najlepszych organizacji prowadzących 

działalność pożytku publicznego



MAŁOPOLSKA DLA NGO’S
- NAGRODY I WYRÓŻNIENIA -

Małopolski Plebiscyt „Poza 

Stereotypem – Senior Roku”

od 13 lat promuje 

i nagradza aktywnych 

seniorów w wieku 60+!



BO! Małopolska

Budżet Obywatelski 

pozwala mieszkańcom Województwa 

Małopolskiego

decydować na jakie zadania przeznaczyć 

pieniądze



BUDŻET OBYWATELSKI – NA CZYM POLEGA

Pomysł

Składanie zadań (pomysłów) 
przez mieszkańców Małopolski

Ocena zadań przez Urząd 
Marszałkowski

Głosowanie mieszkańców 
Małopolski

Realizacja zwycięskich zadań



DANE KONTAKTOWE
Zespół ds. Organizacji Pozarządowych

E-mail: 
bo@umwm.pl
ngo@umwm.pl

Telefon:
12 61 60 988
12 61 60 904
12 61 60 536
12 61 60 121
12 61 60 982

Aktualne informacje dla małopolskich NGO

www.facebook.com/PozarzadowaMalopolska

mailto:bo@umwm.pl
mailto:ngo@umwm.pl

