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Wstęp
Program współpracy to dokument wyznaczający politykę Województwa wobec organizacji
pozarządowych, a zarazem odpowiedź na istotne fragmenty Strategii Rozwoju Województwa
Małopolskiego na lata 2011-2020 oraz Wieloletniego programu współpracy Województwa
Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na lata 2018-2022.
Współpraca Samorządu Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi realizowana na
podstawie corocznego Programu współpracy to trwałe wkomponowanie organizacji pozarządowych w
strukturę działań samorządu województwa i przykład dobrej praktyki współpracy, polegającej nie tylko
na przekazywaniu przez samorząd województwa środków finansowych, lecz przede wszystkim na
partnerskiej wymianie doświadczeń i dążeniu do rozwoju Małopolski.
Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.);
2) Województwie – rozumie się przez to Województwo Małopolskie;
3) Samorządzie Województwa – rozumie się przez to Samorząd Województwa Małopolskiego;
4) Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Województwa Małopolskiego;
5) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego;
6) Departamencie koordynującym – rozumie się Departament Urzędu lub inną komórkę
organizacyjną wchodzącą w skład Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na
prawach Departamentu, który realizuje zadania Województwa we współpracy
z organizacjami pozarządowymi;
7) wojewódzkiej jednostce organizacyjnej – rozumie się przez to wojewódzką samorządową
jednostkę organizacyjną, tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Krakowie lub
Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Krakowie;
8) Programie – rozumie się przez to niniejszy Program współpracy Województwa Małopolskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019;
9) podmiotach Programu – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy;
10) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.);
11) konkursie ofert – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2
ustawy.
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Rozdział I
CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
§1
Celem głównym jest zwiększanie zaangażowania organizacji pozarządowych i mieszkańców Małopolski
w życie publiczne oraz wzmacnianie współpracy międzysektorowej i rozwój społeczeństwa
obywatelskiego.
§2
Celami szczegółowymi Programu są:
Cel szczegółowy 1: Aktywne zaangażowanie organizacji pozarządowych w realizację zadań
publicznych.
Działania:
1. Zlecanie realizacji zadań publicznych Województwa, w trybach przewidzianych w ustawie,
podmiotom Programu.
2. Zapewnienie różnorodnych kanałów informacyjnych dotyczących zlecania realizacji zadań
publicznych.
3. Ujednolicenie zasad zlecania zadań publicznych przez Województwo podmiotom Programu.
4. Opracowanie i rozpowszechnienie instrukcji składania ofert i sprawozdań z realizacji zadań
publicznych przez podmioty Programu.
Cel szczegółowy 2: Wzrost aktywności obywatelskiej Małopolan i ich zaangażowania w sprawy
regionu.
Działania:
1. Popularyzacja wśród mieszkańców Małopolski mechanizmu 1% - przekazywania organizacjom
pożytku publicznego odpisów podatku dochodowego.
2. Promocja postaw społecznego zaangażowania i zainteresowania sprawami publicznymi,
w tym wspieranie i upowszechnianie wolontariatu, filantropii i innych form aktywności
obywatelskiej.
Cel szczegółowy 3: Rozwój dialogu obywatelskiego i jego instytucji.
Działania:
1. Zwiększenie aktywności i poziomu zaangażowania organizacji pozarządowych w tworzeniu
polityk publicznych.
2. Rozwój instytucji dialogu obywatelskiego oraz wzmocnienie istniejących ciał dialogu
społecznego, m.in. Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP) w tworzeniu
polityk publicznych, a także rozpoznawalności instytucji dialogu społecznego
w społeczeństwie, w szczególności w środowisku organizacji pozarządowych. Przedstawiciele
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sektora pozarządowego są członkami i uczestniczyć będą w pracach następujących zespołów
Samorządu Województwa:
a) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3: Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego;
b) turystyki: Zespół Oceniający Obiekty Hotelarskie, Komisja Egzaminacyjna dla
kandydatów na Przewodników Turystycznych Górskich Beskidzkich i Tatrzańskich,
Komisja Egzaminacyjna Języków Obcych dla Przewodników Turystycznych i Pilotów
Wycieczek, Rada Programowa ds. Rozwoju i Promocji Turystyki w Małopolsce;
c) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej: Rada ds. Produktów
Tradycyjnych i Dziedzictwa Kulinarnego;
d) zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych: Małopolska Rada
ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób
Niepełnosprawnych;
e) rynek pracy i edukacja: Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, Wojewódzka Rada
Rynku Pracy, Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego;
f) ekonomii społecznej: Małopolski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej;
g) polityki społecznej: Małopolska Rada do Spraw Polityki Senioralnej;
h) działania na rzecz młodzieży: Małopolska Rada Organizacji Młodzieżowych,
Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych;
i) upowszechniania i ochrony praw konsumentów: Małopolska Rada Konsultacyjna
ds. Ochrony Konsumentów;
j) gospodarki i przedsiębiorczości: Komisja Wspólna Samorządu Terytorialnego
i Gospodarczego Małopolski, Małopolska Rada Innowacji;
k) społeczeństwa informacyjnego: Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego;
l) inne: Zespół zadaniowy ds. dialogu na rzecz funkcjonowania przewozów
autobusowych w województwie małopolskim, Komitet Monitorujący Regionalny
Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Małopolska
Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Komisje konkursowe oraz
Kapituły Nagród.
Cel szczegółowy 4: Rozwój potencjału małopolskiego III sektora.
Działania:
1. Wzmocnienie procesów integracji III sektora.
2. Wsparcie informacyjne, edukacyjne i doradcze dla podmiotów Programu w zakresie
pozyskiwania i wykorzystywania funduszy, w tym RPO WM na lata 2014-2020.
3. Wyrównywanie szans podmiotów Programu przez rozwój systemu wsparcia w zakresie
m.in. poradnictwa, konsultacji, szkoleń, warsztatów, i innych form.
4. Wspieranie podmiotów Programu w rozwoju kadr oraz powiększaniu bazy członków
i wolontariuszy.
5. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości społecznej w celu ekonomizacji III sektora.
Cel szczegółowy 5: Rozwój współpracy pomiędzy administracją publiczną, sektorem pozarządowym
i sektorem gospodarczym.
Działania:
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1. Utworzenie i utrzymanie systemowego obiegu informacji dotyczącego współpracy podmiotów
Programu z samorządem województwa małopolskiego.
2. Edukacja organizacji w zakresie współpracy międzysektorowej oraz promowanie
międzysektorowych projektów partnerskich.
3. Wsparcie merytoryczne samorządów w zakresie współpracy z podmiotami Programu, w tym
informowania ich o możliwościach finansowania działalności.
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Rozdział II
ZASADY WSPÓŁPRACY
§3
Współpraca Samorządu Województwa z podmiotami Programu opiera się na następujących zasadach:
1. partnerstwa – co oznacza, że organizacje pozarządowe uczestniczą w identyfikowaniu
i definiowaniu problemów społecznych oraz zadań, w wypracowywaniu sposobów
ich rozwiązywania i wykonywaniu zadań publicznych;
2. pomocniczości – zgodnie z którą przekazuje się obywatelom i ich organizacjom kompetencje
i środki do działania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Zasada pomocniczości jest zasadą
ustrojową i oznacza uporządkowanie wzajemnych relacji oraz podział zadań między sektorem
publicznym a obywatelskim, ukierunkowany na umacnianie obywateli, ich wspólnot
i organizacji oraz ograniczenie interwencjonizmu państwa i administracji;
3. efektywności – polegającą na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów
w realizacji zadań publicznych;
4. jawności podejmowanych działań – zgodnie z którą organy administracji udostępniają
współpracującym z nimi organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach i celach
realizowanych zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami. Zasada
jawności polega także na kształtowaniu przejrzystych zasad współpracy, opartych
na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatorów zadań publicznych;
5. uczciwej konkurencji – co oznacza, że Województwo Małopolskie zlecać będzie wykonanie zadań
publicznych w oparciu o zasady określone w ustawie, w szczególności po przeprowadzeniu
otwartych konkursów ofert;
6. suwerenności stron – polegająca na tym, iż strony mają prawo do niezależności i odrębności
w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązania problemów i zadań;
7. legalności – w myśl której wszelkie działania organów samorządu województwa oraz organizacji
pozarządowych odbywają się w granicach i na podstawie przepisów prawa.
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Rozdział III
ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY
§4
Współpraca Samorządu Województwa z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 4
ust. 1 ustawy, realizowanych odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Województwa
w szczególności ustawowych zadań własnych Samorządu z obszarów:
1. „1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;”
2. „1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;”
3. „2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;”
4. „4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;”
5. „5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;”
6. „6. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.);”
7. „7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;”
8. „8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;”
9. „10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;”
10. „11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;”
11. „12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;”
12. „13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;”
13. „14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;”
14. „16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;”
15. „17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;”
16. „18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;”
17. „19. turystyki i krajoznawstwa;”
18. „22. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;”
19. „23. ratownictwa i ochrony ludności;”
20. „25. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;”
21. „26. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;”
22. „27. promocji i organizacji wolontariatu;”
23. „31. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;”
24. „32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;”
25. „33. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3.”
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Rozdział IV
FORMY WSPÓŁPRACY
§5
Współpraca pomiędzy Samorządem Województwa a podmiotami Programu będzie odbywać się
w formach finansowych i niefinansowych.
1. Formy finansowe to w szczególności:
1) zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie konkursu ofert rocznych i wieloletnich na
zasadach zawartych w ustawie, w tym wyłonionych w ramach 4. Edycji Budżetu
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego;
2) realizacja zadań na podstawie konkursów wieloletnich:
a) Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadań publicznych województwa
małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania
wykluczeniu osób starszych;
b) Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego
związanych z utrzymaniem trwałości i rozwojem Małopolskiego Systemu Informacji
Turystycznej „MSIT” w latach 2018-2020;
c) Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego
w zakresie realizacji zadania zleconego polegającego na organizacji i prowadzeniu
ośrodków adopcyjnych na lata 2018-2022;
d) Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadań publicznych województwa
małopolskiego w zakresie wspierania rodziny, działalności na rzecz integracji społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych w ramach III edycji
Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego;
e) Otwarty konkurs ofert na realizację projektów wyłonionych w ramach III edycji Budżetu
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji społecznej
i leczniczej osób niepełnosprawnych w latach 2019-2020;
f)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa małopolskiego
w obszarze upowszechniania kultury fizycznej na lata 2019 – 2020.

3) zlecanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie
z przepisami określonymi w art. 19a ustawy;
4) zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawach szczegółowych,
w tym:
a) ustawie z dn. 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach
i na zorganizowanych terenach narciarskich (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1084);
b) ustawie z dn. 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1482 ze zm.);
c) ustawie z dn. 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1111 ze zm.);
d) ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.);
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e) ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.);
f) ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1492
ze zm.).
5) realizacja projektów na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295), w tym współorganizacja
projektów i przedsięwzięć o charakterze regionalnym służących realizacji celów wskazanych w
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 oraz współdziałanie
w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy Unii
Europejskiej;
6) udzielanie dotacji celowych na dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)
dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób
niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.);
7) udzielanie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów
aktywności zawodowej na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.);
8) powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki
i przeciwdziałania uzależnieniom na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 roku
o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1492 ze zm.)
9) realizacja inicjatyw lokalnych na zasadach określonych w ustawie oraz uchwale SWM 1;
10) zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie art. 12 ustawy;
11) zlecanie realizacji zadań publicznych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843);
12) organizacja konferencji, spotkań, szkoleń, warsztatów.
2. Formy niefinansowe to w szczególności:
1) wymiana informacji i sygnalizowanie problemów oraz potrzeb, w tym za pośrednictwem
Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, będących podstawą prawidłowego
diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców Województwa, na podstawie których
opracowane będą zadania oraz programy celowe;
2) działalność Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Krakowie, Chrzanowie,
Tarnowie, Nowym Targu i Nowym Sączu;
3) organizacja konferencji, spotkań, szkoleń, warsztatów;
4) opiniowanie i konsultowanie opracowań, programów oraz projektów aktów normatywnych w
dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań;
5) tworzenie wspólnych zespołów i komisji o charakterze doradczym i konsultacyjnym;
6) konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego;
7) obejmowanie honorowym patronatem Marszałka Województwa przedsięwzięć realizowanych
przez podmioty Programu;
1

Uchwała Nr XXVII/440/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
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8) udzielanie rekomendacji podmiotom Programu i ich przedsięwzięciom;
9) promowanie podmiotów Programu, w szczególności poprzez przyznawanie nagród
honorowych i wyróżnień, m.in. Nagrody Marszałka Województwa dla Najlepszych
Małopolskich Organizacji Pozarządowych „Kryształy Soli” oraz Nagrody Samorządu
Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Innych „Amicus Hominum”;
10) promocje dobrych przykładów;
11) nieodpłatne udostępnianie, w miarę możliwości, pomieszczeń i sprzętu.
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Rozdział V
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
§6
Do rocznych priorytetowych obszarów współpracy Samorządu Województwa Małopolskiego,
zlecanych w trybie otwartych konkursów ofert, należą zadania:
1. W zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, m.in.:
1) organizacja wypoczynku letniego dla polskich dzieci z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Litwy, Łotwy,
Mołdawii, Rumunii oraz państw Azji Środkowej, w tym m.in.: doskonalenie znajomości języka
polskiego oraz poznawanie dziedzictwa Małopolski.
2. W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, m.in.:
1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek;
2) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia
oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo
i społecznie te osoby;
3) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób
niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy;
4) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu nabywanie, rozwijanie
i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób
niepełnosprawnych;
5) organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność
w tych dziedzinach;
6) promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego
i zawodowego;
7) prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.
3. W zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
m.in.:
1) organizowanie wydarzeń i spotkań technologicznych (m.in. konferencji, seminariów,
warsztatów, spotkań networkingowych), organizowanych głównie przez podmioty działające
aktywnie w społeczności start-upowej, które mają na celu rozwój środowiska start-upowego,
promowanie postaw przedsiębiorczych i nowoczesnych technologii,
2) organizowanie wydarzeń i aktywności dotyczącej rozwoju sektora kreatywnego w regionie,
które mają charakter m.in. warsztatów tematycznych i spotkań dotyczących branż
kreatywnych, designu, organizowanych głównie przez podmioty działające w sektorze
kreatywnym i prowadzące działalność w tym zakresie, których celem jest rozwój
przedsiębiorczości w branżach kreatywnych,
3) zorganizowanie cyklu spotkań dotyczących przejmowania i prowadzenia działalności
gospodarczej skierowanych do potencjalnych sukcesorów firm zlokalizowanych na terenie
województwa małopolskiego w celu wzmocnienia ich gotowości sukcesyjnej.
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4. W zakresie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
m.in.:
1) wzmocnienie potencjału przemysłowego przedsiębiorstw i klastrów w Małopolsce
w obszarach małopolskich inteligentnych specjalizacji poprzez ich aktywny udział
w Projektach Pilotażowych i/lub Działaniach Demonstracyjnych realizowanych w ramach
Inicjatywy Awangarda;
2) promocja Inicjatywy Awangarda w Małopolsce;
3) włączenie małopolskich przedsiębiorstw, klastrów do aktywnej i trwałej współpracy
w ramach Inicjatywy Awangarda.
5. W zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, m.in.:
1) polegające na wsparciu wychowawczo – pedagogicznym małopolskich uczniów poprzez różne
formy edukacyjne dla prawidłowego rozwoju, mające wpływ na poprawę wyników w nauce
oraz wykształceniu postawy radzenia sobie na wielu życiowych płaszczyznach;
2) polegające na odkrywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież talentów oraz kompetencji;
3) wspierające innowacyjne inicjatywy o charakterze naukowym celem ich rozpowszechnienia
wśród uczniów, studentów i doktorantów przy udziale studenckich i doktoranckich kół
naukowych;
4) popularyzujące zagadnienia i wyniki badań naukowych wśród dzieci i młodzieży wszystkich
etapów edukacyjnych przy wykorzystaniu potencjału kół naukowych;
5) kształtowanie i wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych w regionie;
6) wspieranie projektów interdyscyplinarnych, opartych na współpracy międzyśrodowiskowej,
w tym zakresie wykorzystaniu dorobku naukowego przez organizacje pozarządowe oraz
realizacji przedsięwzięć naukowych zgłaszanych przez organizacje i odpowiadających na
potrzeby wynikające z ich działalności statutowej,
7) rozwijające współpracę kół naukowych z małopolskimi organizacjami pozarządowymi, w tym
tworzenie mechanizmów i rozwiązań sprzyjających współpracy systemowej.
8) organizowania różnorodnych inicjatyw edukacyjnych np.: przeglądów, wystaw, warsztatów,
konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń lub innych imprez o charakterze edukacyjnym aktywna i innowacyjna przestrzeń edukacyjna;
9) organizacji różnorodnych inicjatyw polegających na współpracy lub wymianie edukacyjnej
z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich Województwa
Małopolskiego - edukacja międzyregionalna;
10) kształtowaniu kompetencji kluczowych małopolskich uczniów;
11) aktywizacji osób dorosłych poprzez organizowanie zajęć, szkoleń i wydarzeń umożliwiających
rozwój zainteresowań, wiedzy i kompetencji, w szczególności kompetencji cyfrowych edukacja ustawiczna;
12) organizacji programów intermentoringu, polegających na wzajemnej, partnerskiej wymianie
wiedzy i umiejętności w różnych obszarach przez osoby dorosłe (np. wymiana nauki obsługi
programów komputerowych w zamian za naukę języka obcego) – mentor;
13) organizacji programu upowszechniania wiedzy historycznej o Polsce na wydarzeniach /
imprezach, w miejscach atrakcyjnych pod względem edukacyjnym, turystycznym, kulturowym
oraz promocji polskich symboli narodowych wśród dzieci i młodzieży z Małopolski. Działania
te mogą być realizowane na przykład poprzez:
 przygotowanie materiałów edukacyjnych upowszechniających wiedzę
historyczną na wydarzeniach/imprezach (takich jak np. ulotki, pocztówki,
plakaty, śpiewniki pieśni patriotycznych);
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organizację lub wsparcie organizacji wydarzeń/imprez o charakterze
historyczno-patriotycznym, promujących polską tradycję i polskie symbole
narodowe;



rozpowszechnianie materiałów promujących polskie symbole narodowe na
terenie małopolskich szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych (takich
jak np. biało czerwone chorągiewki, nalepki, plakaty);



organizację lub wsparcie organizacji konkursów poświęconych symbolice
narodowej w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych na
terenie Małopolski;



współpracę z małopolskimi gminami, powiatami w działaniach na rzecz
wychowania w patriotyzmie oraz promocji polskich barw narodowych np.
poprzez zakup masztów flagowych wraz z biało-czerwonymi flagami, celem ich
dalszego przekazania do małopolskich szkół, przedszkoli i innych placówek
oświatowych.

6. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, m.in.:
1) rozwijające kompetencje kulturowe i świadomość estetyczną społeczeństwa, promujące
i tworzące warunki, które sprzyjają rozwojowi talentów twórców zarówno początkujących, jak
i z uznanym dorobkiem;
2) ułatwiające integrację artystów, zwłaszcza z różnych dziedzin sztuki, w celu wymiany
doświadczeń i tworzenia wspólnych projektów artystycznych;
3) polegające na inspirowaniu i zachęcaniu do tworzenia dzieł sztuki oraz powoływaniu
niezależnych inicjatyw artystycznych, a także umożliwiające ich prezentowanie;
4) utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną szczególnie poprzez wspieranie folkloru;
5) zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego;
6) promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących
Małopolskę;
7) tworzące ambitne formy animacyjne na rzecz międzypokoleniowej aktywizacji społeczności;
8) upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP.
7. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, m.in.:
1) upowszechniania kultury fizycznej;
2) współzawodnictwa i szkolenia sportowe dzieci i młodzieży.

8. W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, m.in.:
1) służące ochronie różnorodności biologicznej roślin uprawnych i dziko rosnących poprzez
zapylanie przez pszczoły oraz oddziaływaniu zapylaczy na rośliny stanowiące dziedzictwo
agrarne Małopolski, w tym rośliny stanowiące bogactwo genetyczne regionu, w szczególności
poprzez nasadzenia roślin miododajnych;
2) służące ochronie różnorodność biologicznej pszczół miododajnych i dzikich owadów
zapylających, a także ochronę ich naturalnych siedlisk;
3) promocji pszczelarstwa jako tradycyjnej formy gospodarowania na obszarach wiejskich;
4) dbałości o ekologiczny charakter ekosystemów, dla których pszczoły odgrywają kluczową,
służebną rolę;
5) prowadzenia szkoleń i edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony
różnorodności biologicznej, ekologii i znaczenia owadów zapylających;
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6) polegające na odbudowie populacji dzikich zapylaczy związanych z dziedzictwem
przyrodniczym małopolskiej wsi;
7) służące promowaniu postaw ekologicznych;
8) służące kreowaniu zachowań wpływających na poprawę ochrony powietrza i klimatu oraz
ekologicznego stylu życia;
9) uwrażliwianiu społeczeństwa na otaczający świat w którym żyjemy;
10) wzmacnianiu działań programowych w zakresie środowiska;
11) propagowaniu idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, oraz zapobieganiu powstawaniu
odpadów.
9. W zakresie turystyki i krajoznawstwa, m.in.:
1) rozwoju, aktywizacji i promocji szerokiej oferty turystycznej Województwa Małopolskiego, w
tym m.in. turystyki:
- miejskiej i kulturowej,
- religijnej i pielgrzymkowej,
- krajoznawczej,
- aktywnej i wypoczynkowej,
- uzdrowiskowej i zdrowotnej,
- biznesowej (przemysł spotkań),
- na terenach wiejskich,
- przygranicznej;
2) rozwoju, aktywizacji i promocji szerokiej oferty małopolskich szlaków turystycznych, w tym
m.in. szlaków:
- pieszych,
- rowerowych,
- jeździeckich,
- narciarskich,
- kulturowych,
- historycznych,
- pielgrzymkowych;
3) podnoszenia jakości usług turystycznych i tworzenia regionalnych marek turystycznych;
4) integracji środowisk turystycznych;
5) promocji „dobrych praktyk” w obszarze turystyki i rekreacji;
6) organizacji wydarzeń turystycznych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.

10. W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, m.in.
1) przygotowanie i przeprowadzenie społecznej kampanii informacyjno-promocyjnej oraz
edukacyjnej, w zakresie wdrażania V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa
Małopolskiego, służącej kształtowaniu i wzmacnianiu aktywności obywatelskiej oraz
zwiększaniu partycypacji społecznej mieszkańców Małopolski;
2) rozwijanie i wzmacnianie idei samorządności w regionie.
11. W zakresie ratownictwa i ochrony ludności (wyłącznie w zakresie zgodnym z ustawą z dnia
18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1482 z późn. zm.), m.in.:
1) polegające na utrzymaniu gotowości ratowniczej;
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2) prowadzeniu działań ratowniczych;
3) organizowaniu i prowadzeniu szkoleń.
12. W zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów, m.in.:
1) propagowanie wiedzy na temat prawa (w tym praw konsumentów oraz podstawowych zasad
postępowania cywilnego oraz administracyjnego) wśród młodzieży i osób starszych;
2) organizowanie prelekcji na temat metod rozpoznawania i unikania nieuczciwej konkurencji;
3) organizowanie inicjatyw mających na celu pogłębienie świadomości konsumenckiej przy
jednoczesnym promowaniu integracji międzypokoleniowej.
13. W zakresie promocji i organizacji wolontariatu, m.in.:
1) popularyzujące ideę wolontariatu;
2) polegające na realizowaniu kampanii społecznej promującej wolontariat;
3) polegające na stworzeniu warunków sprzyjających zaangażowaniu się mieszkańców
Małopolski w wolontariat;
4) profesjonalizujące działania wolontariuszy w organizacjach pozarządowych (rozwój
wolontariatu kompetencji);
5) promujące wolontariat pracowniczy.
14. W zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka, m.in.:
1)
2)
3)
4)

propagowanie różnych form aktywności rodzin, dzieci i osób starszych;
organizowanie warsztatów z zakresu wzmacniania kompetencji wychowawczych,
w tym budowania relacji z dzieckiem;
organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego dzieci i rodzin;
rozwijanie integracji międzypokoleniowej;

15. W zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.), m.in.:
1)
2)

zwiększenie dostępności, świadomości i bezpieczeństwa ludności w zakresie udzielania
pierwszej pomocy;
organizacja działań terapeutycznych, w tym m.in. korekta wad postawy, korekta
postawy po urazach oraz wspomaganie rozwoju psychoruchowego z wykorzystaniem
integracji sensorycznej oraz zabiegów fizykalnych.

§7
Do wieloletnich priorytetowych obszarów współpracy Samorządu Województwa Małopolskiego,
zlecanych w trybie otwartych konkursów ofert, należą zadania:
1. W zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, m.in.
1) edukacji prozdrowotnej małopolskich seniorów, polegające na przygotowaniu
i przeprowadzeniu cyklu kursów, wykładów, warsztatów, sesji treningowych i konsultacji
mających na celu edukację osób starszych w zakresie zdrowego stylu życia, tj. zarówno
w odniesieniu do aktywności fizycznej, jak i zdrowia psychicznego.
2. W zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, m.in.:
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1) organizowania różnorodnych inicjatyw edukacyjnych np.: przeglądów, wystaw, warsztatów,
konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń lub innych imprez o charakterze edukacyjnym aktywna i innowacyjna przestrzeń edukacyjna;
2) organizacji różnorodnych inicjatyw polegających na współpracy lub wymianie edukacyjnej
z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich Województwa
Małopolskiego - edukacja międzyregionalna;
3) kształtowaniu kompetencji kluczowych małopolskich uczniów;
4) aktywizacji osób dorosłych poprzez organizowanie zajęć, szkoleń i wydarzeń umożliwiających
rozwój zainteresowań, wiedzy i kompetencji, w szczególności kompetencji cyfrowych edukacja ustawiczna;
5) organizacji programów intermentoringu, polegających na wzajemnej, partnerskiej wymianie
wiedzy i umiejętności w różnych obszarach przez osoby dorosłe (np. wymiana nauki obsługi
programów komputerowych w zamian za naukę języka obcego) - mentor.
6) organizacji programu upowszechniania wiedzy historycznej o Polsce na wydarzeniach /
imprezach, w miejscach atrakcyjnych pod względem edukacyjnym, turystycznym, kulturowym
oraz promocji polskich symboli narodowych wśród dzieci i młodzieży
z Małopolski. Działania te mogą być realizowane na przykład poprzez:
 przygotowanie materiałów edukacyjnych upowszechniających wiedzę historyczną na
wydarzeniach/imprezach (takich jak np. ulotki, pocztówki, plakaty, śpiewniki pieśni
patriotycznych);
 organizację lub wsparcie organizacji wydarzeń/imprez o charakterze historycznopatriotycznym, promujących polską tradycję i polskie symbole narodowe;
 rozpowszechnianie materiałów promujących polskie symbole narodowe na terenie
małopolskich szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych (takich jak np. biało czerwone
chorągiewki, nalepki, plakaty);
 organizację lub wsparcie organizacji konkursów poświęconych symbolice narodowej w
szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych na terenie Małopolski;
 współpracę z małopolskimi gminami, powiatami w działaniach na rzecz wychowania w
patriotyzmie oraz promocji polskich barw narodowych np. poprzez zakup masztów flagowych
wraz z biało-czerwonymi flagami, celem ich dalszego przekazania do małopolskich szkół,
przedszkoli i innych placówek oświatowych;
3. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, m.in.:
1) służące rozwojowi kompetencji kulturowych mieszkańców Małopolski poprzez edukację
kulturalną i animację kultury;
2) polegające na zachęcaniu do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści
kulturowych;
3) budowaniu partnerstw w działaniach artystycznych i twórczych, w tym partnerstw publicznospołecznych i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw;
4) zwiększaniu dostępu do treści kulturowych w przestrzeni publicznej i w cyberprzestrzeni;
5) efektywnemu wykorzystaniu kapitału kreatywnego i twórczego;
6) tworzeniu warunków wzmacniania tożsamości i znaczenia dziedzictwa kulturowego;
7) wspieraniu wytwarzania nowych i reinterpretowania zasobów kultury oraz upowszechniania
wzorców partycypacji w kulturze poprzez działania artystyczne o znaczeniu co najmniej
regionalnym;
8) kultywowaniu postaw otwartych, innowacyjnych, kreatywnych, budowaniu więzi
międzypokoleniowych i międzynarodowego dialogu treści kultury;
9) wzmacnianiu pozycji twórców i aktywności twórczej poprzez realizację projektów
artystycznych i kulturalnych o wybitnych walorach rozwojowych i promocyjnych, w tym poza
regionem.
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4. W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, m.in.:
1) organizowanie i prowadzenie sportowych treningów dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych;
2) organizowanie lokalnych imprez i wydarzeń integracyjno-sportowych.

§8

Inne konkursy, programy i projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych:

1. Konkurs ofert pn. „Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym uzależnieniom
behawioralnym”
Celem konkursu jest realizacja zadań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej
w obszarze uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
W ramach konkursu planuje się udzielanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w obszarze
profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym na podstawie
art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1492).
Źródło finansowania: Budżet Województwa
Realizator: Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych
Informacje o naborze: Biuletyn Informacji Publicznej - zakładka Zdrowie/Konkursy
2. Konkurs ofert pn. „Ochrona zabytków Małopolski”
Celem konkursu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu poprzez wspieranie prac
konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych podejmowanych przy obiektach
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Małopolski. W ramach konkursu udzielane są
dotacje w trybie konkursu ofert, realizowanego na podstawie uchwały SWM i ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Źródło finansowania: Budżet Województwa
Realizator: Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji
Informacje o naborze: Biuletyn Informacji Publicznej – zakładka Kultura/Konkursy
3. Wsparcie finansowe ratownictwa górskiego
Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach
i na zorganizowanych terenach narciarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1084) jednostki samorządu
terytorialnego mogą udzielać dotacji celowych z pominięciem otwartego konkursu ofert podmiotom
uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego. W ramach zadania zostaną udzielone dotacje
celowe dla podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego z przeznaczeniem
na utrzymanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań ratowniczych oraz organizowanie
i prowadzenie szkoleń.
Źródło finansowania: Budżet Województwa
Realizator: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Informacje o naborze: Biuletyn Informacji Publicznej
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4. Promocja gospodarcza
Projekty realizowane przez Województwo Małopolskie, których celem jest budowanie silnej
gospodarczej marki „Business in Małopolska”; promocja potencjału gospodarczego regionu otwartego
na nowe inwestycje i wspierającego ekspansję eksportową małopolskich firm. Projekty realizowane
będą przez zakup usług promocyjnych podczas renomowanych wydarzeń gospodarczych,
odbywających się w regionie w okresie od stycznia do grudnia 2020.
Źródło finansowania: Budżet Województwa
Realizator: Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki
5. Sportowa Małopolska
Promocja sportu w Małopolsce podczas imprez sportowych, poprzez zakup usług promocyjnych,
w tym u organizacji pozarządowych działających w obszarze sportu.
Źródło finansowania: Budżet Województwa
Realizator: Departament Turystyki i Sportu
6. Projekty Partnerskie
Projekty realizowane przez Województwo Małopolskie, których celem jest budowanie silnej marki
„Małopolska”; upowszechnianie wizerunku Województwa, jako regionu angażującego się w rozwój
inicjatyw kulturalnych i artystycznych. Projekty realizowane będą przez zakup usług promocyjnych
podczas renomowanych wydarzeń odbywających się w regionie w okresie od stycznia do grudnia 2020.
Źródło finansowania: Budżet Województwa
Realizator: Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji
7. Małopolska Chmura Edukacyjna (10.1.4) – konkurs
W ramach trybu konkursowego, w którym uczestniczyć mogą również organizacje pozarządowe,
realizowane będą zadania służące wykreowaniu innowacyjnego środowiska wsparcia procesów
edukacyjnych technologiami TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne), bazującego na modelu
chmury oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej. Wsparcie kierowane będzie do szkół
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Realizowane będą zajęcia pozalekcyjne dla uczniów
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych według scenariuszy wypracowanych
w ramach projektu koordynacyjnego.
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Realizator: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Informacje o naborze: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
8. Konkurs pn. Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku
z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów - art. 35 ust. 1
pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.)
Zadanie ustawowe Samorządu Województwa Małopolskiego zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 5 Ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Dofinansowanie obejmuje koszty budowy, przebudowy, adaptacji oraz zakupu
materiałów budowlanych, urządzeń, instalacji branżowych albo innych usług z zakresu robót
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budowlanych, wykonanych po przyznaniu środków finansowych i zawarciu przez wnioskodawcę
umowy z Województwem Małopolskim. Beneficjentami zadania, mogą być przedsiębiorcy albo
podmioty nie będące przedsiębiorcami, prowadzącymi działalność w zakresie rehabilitacji osób
niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowanie robót.
Źródło finansowania: środki PFRON w dyspozycji Województwa Małopolskiego
Realizator: Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych
Informacje o naborze: Biuletyn Informacji Publicznej - zakładka Niepełnosprawni/Realizowane
procedury
9. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Zakładów Aktywności Zawodowej
Program realizowany na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 6, art. 29 ust. 3 pkt 2 oraz ust. 3a ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.). Beneficjentami mogą być: powiat, gmina oraz fundacja,
stowarzyszenie lub inna organizacja, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa
i społeczna osób niepełnosprawnych. Podmioty te mogą one utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie
i finansowo jednostkę i uzyskać dla niej status zakładu aktywności zawodowej.
Źródło finansowania: środki PFRON w dyspozycji Województwa Małopolskiego, budżet Województwa
Realizator: Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych
Informacje o naborze: Biuletyn Informacji Publicznej - zakładka Niepełnosprawni/Realizowane
procedury
10. Projekt zintegrowany LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa
małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE 14 IPE 021/LIFE-IP MALOPOLSKA
Projekt zintegrowany LIFE-IP służy szybszemu wdrożeniu i pełnej realizacji Programu ochrony
powietrza dla województwa
małopolskiego. Województwo Małopolskie, jako beneficjent
koordynujący, współpracuje z Krakowskim Alarmem Smogowym (KAS).
W ramach projektu realizowane są następujące działania:
- podnoszenie świadomości społecznej mieszkańców Małopolski w zakresie jakości powietrza
- wsparcie Miasta Krakowa przy wdrażaniu zakazu stosowania paliw stałych,
- modelowanie jakości powietrza w celu wsparcia polityki regionalnej i lokalnej,
- dzielenie się wiedzą w środowisku międzynarodowym,
- działania monitoringowe oraz kampania medialna na rzecz poprawy jakości powietrza.
Źródło finansowania: Komisja Europejska
Realizator: Departament Środowiska
Okres realizacji projektu: październik 2015 r. – grudzień 2023 r.
11. Projekt pn. Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania
Projekt stanowi kontynuację pilotażu realizowanego w latach 2013-2015, jest innowacyjną propozycją
przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu
technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, poprzez udział uczniów szkół ponadgimnazjalnych
w
wirtualnych
zajęciach,
wykładach
i
laboratoriach.
Celem
jest
podniesienie
u uczniów i nauczycieli kompetencji kluczowych oraz w przypadku uczniów właściwych postaw
umożliwiających kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym. Jest on realizowany
poprzez stworzenie ram współpracy uczelni wyższych ze szkołami ponadgimnazjalnymi
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z wykorzystaniem nowoczesnych technik nauczania, w tym TIK. Cele szczegółowe to: stworzenie
korzystnych warunków dla kształtowania kompetencji kluczowych oraz rozwoju uzdolnień uczniów
dzięki nowym technologiom teleinformatycznym, umożliwianie uczniom rozwijania zdolności i
zainteresowań ze wsparciem wiodących uczelni, a przez to zwiększanie świadomości wyboru kierunku
studiów, zwiększenie motywacji do kontynuacji nauki, umożliwienie uczelniom bezpośredniej
współpracy z uczniami Małopolski, wyrównywanie poziomu dostępu do wiedzy i nauki na terenie
województwa małopolskiego, rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli poprzez szkolenia z TIK.
Realizacja projektu w sposób znaczący wpłynie na wzrost kompetencji kluczowych, w szczególności w
zakresie korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych wśród 24 000 uczniów i
2 600 nauczycieli.
Źródło finansowania: UE EFS: 85%, budżet państwa 10%, budżet Województwa 5%
Realizator: Departament Edukacji
Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. - 30.06.2023 r.
12. Projekt pn. Małopolski Tele-Anioł (Oś 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 – poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie,
zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieki)
Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań
na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących
nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak
najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku. Uczestnicy projektu mogą skorzystać ze wsparcia
w zakresie teleopieki a osoby najbardziej potrzebujące z dodatkowego wsparcia w zakresie usług
opiekuńczych lub sąsiedzkich usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Projekt
realizowany jest przez Województwo Małopolskie (Lider projektu) przy współpracy z partnerami
projektu: Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z
Suchej Beskidzkiej.
Źródło finansowania: środki europejskie, budżet państwa, wkład realizatorów
Realizator: Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych
Okres realizacji projektu: 1.02.2018 r. – 31.01.2021 r.
13. Projekt pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób
z niepełnosprawnościami sprzężonymi” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś
Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8
Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym)
Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie jednego standardu funkcjonowania mieszkań
wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w tym co najmniej osobom
z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osobom głuchoniewidomym, osobom niewidomym
z niepełnosprawnością fizyczną oraz osobom chorującym psychicznie z niepełnosprawnością fizyczną)
jako form zdeinstytucjonalizowanych. Powyższe rozwiązanie ma umożliwić osobom z różnego rodzaju
sprzężonymi niepełnosprawnościami niezależne życie, rozumiane jako posiadanie zdolności
dokonywania wyborów i podejmowania decyzji, m. in. odnośnie miejsca zamieszkania,
współmieszkańców oraz sposobu organizacji życia codziennego. Grupę docelową projektu stanowią
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, których właściwość miejscowa
obejmuje województwo małopolskie (5 gminnych JST zróżnicowanych pod względem sytuacji
społeczno-demograficznej), w których pilotażowo wdrożony zostanie standard funkcjonowania
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mieszkań wspomaganych opracowany w ramach projektu. Odbiorcami wsparcia będą ww. osoby
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ich rodziny oraz otoczenie.
Źródło finansowania: środki europejskie 84,25% i budżet państwa 15,75%
Realizator: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Okres realizacji projektu: 1.04.2018 r. – 31.03.2022 r.
14. Projekt pn. Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej etap II Regionalny Program
Operacyjny, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej)
Projekt ma charakter koordynacyjny. Najważniejsze działania podejmowane przez realizatora to:
a) Spotkania sieciujące Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – uzgadnianie zadań, zwłaszcza
w obszarze zwiększania widoczności podmiotów ekonomii społecznej (PES), sieciowania PES,
bieżących problemów w zakresie rozwoju PES w regionie;
b) Stworzenie sieci współpracy podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, WTZ, ZAZ) mającej na celu
m.in. podniesienie wiedzy w zakresie przygotowania profesjonalnej oferty, metod promocji
i sprzedaży produktów PES o charakterze reintegracyjnym oraz realizacji wspólnych
przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym, wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie
rozwiązywania problemów dotyczących prowadzenia działalności, w tym społecznej,
wypracowywania stanowiska dotyczącego zmian prawnych, włączenia się w ogólnopolskie
sieci współpracy oraz realizację projektów/inicjatyw partnerskich;
c) Organizacja spotkań informacyjnych dotyczących współpracy JST z podmiotami ekonomii
społecznej w celu przedstawienia form współpracy gminy z NGO, szczególnie w zakresie:
tworzenia przedsiębiorstw społecznych – spółdzielni socjalnych osób prawnych, tworzenia
dokumentów strategicznych/ planistycznych z uwzględnieniem ES, zlecania PES realizacji usług
użyteczności publicznej;
d) Organizacja spotkań plenarnych oraz grup roboczych Małopolskiego Komitetu Rozwoju
Ekonomii Społecznej - forum współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju ekonomii
społecznej w regionie;
e) Monitoring sektora ES w regionie;
f) Reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym;
g) organizację Tygodnia Ekonomii Społecznej (warsztaty, wizyty, seminaria realizowane
na małopolskich uczelniach dla studentów);
h) organizację Targów Ekonomii Społecznej – prezentacja w otwartej przestrzeni miejskiej
(np. Rynek Główny w Krakowie) oferty małopolskich PES, organizacja stoisk;
i) organizacja konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej;
j) certyfikację znakiem promocyjnym Zakup prospołeczny produktów i usług podmiotów
ekonomii społecznej.
Źródło finansowania: RPO WM 2014-2020 (85% EFS, 15% budżet Województwa Małopolskiego)
Realizator: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 31.05.2021 r.
15. Małopolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami
W ramach zaplanowanych wydarzeń osoby niepełnosprawne z całego Województwa Małopolskiego,
będą mogły skorzystać z szerokiej oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej Krakowa, a także
zaprezentować swoje osiągnięcia w różnych dziedzinach. Uczestnikami będą również osoby
niepełnosprawne z Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu Małopolski oraz mieszkańcy Krakowa
i turyści. Na ustawionej scenie uczestnicy WTZ zaprezentują swoje umiejętności artystyczne, zaś
22

na przygotowanych stoiskach będzie można podziwiać oraz zakupić wyroby wykonane przez osoby
niepełnosprawne. Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych stanowią rozszerzoną formułę Tygodnia
Osób Niepełnosprawnych.
Realizator: Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych
16. Małopolskie Dni Profilaktyki i Zdrowia
W ramach zaplanowanych wydarzeń organizacje pozarządowe z całego Województwa Małopolskiego,
będą mogły zaprezentować ofertę w zakresie edukacji i profilaktyki zdrowotnej,
a także zaprezentować swoje osiągnięcia w obszarze profilaktyki i zdrowia. Uczestnikami będą również
mieszkańcy Województwa Małopolskiego.
Realizator: Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych
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Rozdział VI
OKRES REALIZACJI PROGRAMU
§9
Program będzie realizowany od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Rozdział VII
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
§ 10
Podmiotami uczestniczącymi we współpracy są:
1. Sejmik Województwa – uchwala roczny Program współpracy, budżet Województwa, przyjmuje
sprawozdanie z realizacji Programu, szczegółowe zasady konsultowania aktów prawa miejscowego
z Małopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
2. Zarząd – realizuje roczny Program współpracy, jako organ wykonawczy Województwa,
3. Podmioty Programu.
§ 11
Zarząd realizuje Program współpracy przy pomocy:
1. komórek organizacyjnych Urzędu;
2. wojewódzkich jednostek organizacyjnych, które w obszarach swojego działania współpracują
z podmiotami Programu, w szczególności: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,
Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
§ 12
Komórki organizacyjne Urzędu oraz wojewódzkie jednostki organizacyjne, a także Małopolska Rada
Działalności Pożytku Publicznego podejmują i prowadzą bieżącą współpracę z organizacjami
pozarządowymi, polegającą w szczególności na:
1. przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań
finansowanych ze środków Samorządu Województwa;
2. sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy z organizacjami
pozarządowymi;
3. podejmowaniu i prowadzeniu współpracy z organizacjami pozarządowymi statutowo
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w formach określonych w § 5.
§ 13
Za kontakt Samorządu Województwa z podmiotami Programu odpowiada Koordynator współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz Zespół odpowiedzialny za współpracę z organizacjami
pozarządowymi działający w strukturach Urzędu.

24

Rozdział VIII
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
§ 14
1. Program jest finansowany z budżetu województwa, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON) oraz z innych dostępnych środków.
2. Wysokość środków finansowych planowanych na realizację rocznego Programu wynosi
37 401 409,00 zł2.
Wysokość środków finansowych planowanych na realizację rocznego Programu wynosi
38 642 863,64 zł.
3. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu zostanie określona w budżecie
Województwa Małopolskiego na rok 2020.
4. Informacja o wysokości środków finansowych planowanych na otwarte konkursy ofert wraz
z harmonogramem będzie zamieszona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego do dnia 31 stycznia 2020 r.
5. Wysokość środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczona na realizację Programu zostanie określona w stosownej uchwale
Sejmiku Województwa Małopolskiego dotyczącej podziału środków PFRON.

Rozdział IX
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
§ 15
1. Ocena realizacji Programu dokonana będzie w oparciu o następujące wskaźniki:
WSKAŹNIKI3

DZIAŁANIA

Cel szczegółowy 1: Aktywne zaangażowanie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych

1. Zlecanie realizacji zadań publicznych
Województwa, w trybach przewidzianych w
ustawie, podmiotom Programu

Liczba ofert złożonych przez podmioty Programu
(w ramach otwartych konkursów ofert, art. 19a, innych
form)
Liczba umów podpisanych z podmiotami Programu
(w ramach otwartych konkursów ofert, art. 19a, innych
form)
Wysokość środków przekazanych podmiotom Programu
na realizację zadań publicznych

2

Przedstawiona kwota jest szacunkowa i może ulec zmianie. Ostateczna wysokość środków przeznaczonych na realizację
Programu zostanie określona w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2020.
3 Monitorowanie wskaźników będzie się odbywało poprzez porównywanie wartości liczbowych począwszy od sprawozdania
z realizacji Programu za rok 2019 aż do roku 2022.
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Liczba zadań publicznych województwa małopolskiego
realizowanych przez podmioty Programu zgłoszonych
w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa
Małopolskiego
2. Zapewnienie różnorodnych kanałów
informacyjnych dotyczących zlecania realizacji
zadań publicznych
3. Ujednolicenie zasad zlecania zadań
publicznych przez Województwo podmiotom
Programu

4. Opracowanie i rozpowszechnienie instrukcji
składania ofert i sprawozdań z realizacji zadań
publicznych przez podmioty Programu

Liczba różnorodnych kanałów informacyjnych
wykorzystywanych do rozpowszechnienia informacji
o zlecaniu realizacji zadań podmiotom Programu
Wprowadzenie ujednoliconych zasad zlecania
i rozliczania zadań publicznych podmiotom Programu
Wprowadzenie elektronicznego systemu zlecania
realizacji zadań publicznych dla UMWM (pilotaż)
Instrukcje składania ofert i sprawozdań z realizacji zadań
publicznych
Liczba złożonych przez podmioty Programu ofert
niespełniających wymogów formalnych w stosunku
do ogółu ofert złożonych przez podmioty Programu

Cel szczegółowy 2: Wzrost aktywności obywatelskiej Małopolan i ich zaangażowania w sprawy regionu
Liczba kampanii społecznych
1. Popularyzacja wśród mieszkańców
Małopolski mechanizmu 1% - przekazywania
organizacjom pożytku publicznego odpisów
podatku dochodowego

Liczba małopolskich organizacji pozarządowych, na rzecz
których został przekazany 1% podatku.
Wpływy z 1% podatku osiągnięte przez małopolskie
organizacje pozarządowe za dany rok budżetowy
Liczba mieszkańców Małopolski przekazujących 1%
na rzecz organizacji pozarządowych
Liczba zgłoszeń do nagród, typu Amicus Hominum
Liczba centrów wolontariatu w Małopolsce

2. Promocja postaw społecznego
zaangażowania i zainteresowania sprawami
publicznymi, w tym wspieranie i
upowszechnianie wolontariatu, filantropii i
innych form aktywności obywatelskiej.

Liczba zadań zgłoszonych w ramach Budżetu
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego
Liczba mieszkańców Małopolski głosujących w Budżecie
Obywatelskim Województwa Małopolskiego
Liczba szkoleń, warsztatów lub innych form
popularyzujących wolontariat wśród młodzieży,
dorosłych i seniorów

Cel szczegółowy 3: Rozwój dialogu obywatelskiego i jego instytucji.
1. Zwiększenie aktywności i poziomu
zaangażowania organizacji pozarządowych w
tworzeniu polityk publicznych.

Liczba podmiotów Programu biorących udział
w konsultacjach społecznych
Liczba przedstawicieli podmiotów Programu
zgłoszonych do Bazy Kandydatów do Komisji
Konkursowych
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Liczba kanałów informacyjnych wykorzystywanych
do rozpowszechnienia informacji o prowadzonych
konsultacjach społecznych
Liczba przedstawicieli podmiotów Programu biorących
udział w Komisjach Konkursowych i Kapitułach w danym
roku budżetowym

2. Rozwój instytucji dialogu obywatelskiego
oraz wzmocnienie istniejących ciał dialogu
społecznego, m.in. Małopolskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP) w
tworzeniu polityk publicznych, a także
rozpoznawalności instytucji dialogu
społecznego
w społeczeństwie, w szczególności w
środowisku organizacji pozarządowych.

Liczba zaopiniowanych dokumentów przez ciała dialogu
społecznego
Liczba informacji umieszczonych na stronach
internetowych oraz portalach społecznościowych
nt. pracy ciał dialogu społecznego przekazane przez
Departamenty merytoryczne, w tym dotyczące MRDPP
Liczba spotkań ciał dialogu społecznego województwa
małopolskiego
Baza Rad Działalności Pożytku Publicznego
w samorządach lokalnych (powiatowych i gminnych)

Cel szczegółowy 4: Rozwój potencjału małopolskiego III sektora.
Liczba podmiotów Programu biorących udział
w branżowych spotkaniach skierowanych do organizacji
1. Wzmocnienie procesów integracji III sektora. pozarządowych, w tym biorących udział w Małopolskim
Forum Organizacji Pozarządowych
Liczba zgłoszeń do nagród, typu Kryształy Soli
2. Wsparcie informacyjne, edukacyjne i
doradcze dla podmiotów Programu w zakresie
pozyskiwania i wykorzystywania funduszy, w
tym RPO WM na lata 2014-2020.
3. Wyrównywanie szans podmiotów Programu
przez rozwój systemu wsparcia w zakresie
m.in. poradnictwa, konsultacji, szkoleń,
warsztatów, i innych form.

Liczba przedstawicieli podmiotów Programu
korzystających ze wsparcia
Liczba podmiotów Programu, które skorzystały
ze wsparcia
Liczba: szkoleń przeprowadzonych, porad i informacji
udzielonych podmiotom Programu

Liczba projektów służących rozwojowi kadr
4. Wspieranie podmiotów Programu w rozwoju oraz powiększaniu bazy członków i wolontariuszy
kadr oraz powiększaniu bazy członków
Liczba podmiotów Programu biorących udział
i wolontariuszy.
w projektach służących rozwojowi kadr oraz
powiększaniu bazy członków i wolontariuszy
5. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
społecznej w celu ekonomizacji III sektora.

Liczba organizacji prowadzących działalność odpłatną
pożytku publicznego lub działalność gospodarczą,
utworzonych w wyniku działalności OWES
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Liczba organizacji, które zdobyły status przedsiębiorstwa
społecznego.
Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach
społecznych w wyniku działalności OWES.
Cel szczegółowy 5: Rozwój współpracy pomiędzy administracją publiczną, sektorem pozarządowym
i sektorem gospodarczym.
1. Utworzenie i utrzymanie systemowego
obiegu informacji dotyczącego współpracy
podmiotów Programu z samorządem
województwa małopolskiego.
2. Edukacja organizacji w zakresie współpracy
międzysektorowej oraz promowanie
międzysektorowych projektów partnerskich.

3. Wsparcie merytoryczne samorządów
w zakresie współpracy z podmiotami
Programu, w tym informowania ich o
możliwościach finansowania działalności.

Portal społecznościowy (liczba umieszczanych postów,
liczba polubień strony), rozwój BIP, newsletter (liczba
podmiotów otrzymujących informacje za pomocą
newslettera)
Liczba: szkoleń przeprowadzonych, porad i informacji
udzielonych podmiotom Programu
Liczba projektów realizowanych przez Województwo
we współpracy z podmiotami Programu (liczba umów
partnerskich zawartych z podmiotami Programu)
Liczba podmiotów działających na rzecz współpracy
samorządów powiatowych i gminnych z organizacjami
pozarządowymi biorących udział w Małopolskim Forum
Pełnomocników ds. NGO
Liczba przeprowadzonych szkoleń dla samorządów
gminnych i powiatowych współpracujących
z podmiotami Programu w ramach Małopolskiego
Forum Pełnomocników ds. NGO

2. Do dnia 31 maja 2021 roku Zarząd przedłoży Sejmikowi Województwa sprawozdanie
z realizacji Programu za rok 2020.

Rozdział X
INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU KONSULTACJI
§ 16
1. Program opracowywany został przez komórki organizacyjne Urzędu oraz wojewódzkie jednostki
organizacyjne przy współpracy z Koordynatorem współpracy.
2. Projekt Programu został poddany konsultacjom zgodnie z zasadami określonymi w:
a) Uchwale Nr XLVII/ 776/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa
miejscowego z Małopolską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (zm. Uchwałą SWM
Nr XLIII/681/2013 z dnia 28 października 2013 r.);
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b)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uchwale Nr 1825/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 października 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Województwa
Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020” z Małopolską Radą Działalności Pożytku
Publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi
w sferze działalności pożytku publicznego.
Konsultacje Programu odbywały się w okresie od 9 do 31 października 2019 r.
W ramach konsultacji zgłoszono 19 uwag.
Zebrane w trakcie konsultacji stanowiska do Programu zostały zaopiniowane przez właściwe
komórki organizacyjne Urzędu i przekazane zostały do rozpatrzenia Zarządowi.
Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego na posiedzeniu w dniu 21 października 2019 r.,
pozytywnie zaopiniowała Program nie zgłaszając stanowisk.
Zarząd przyjął projekt programu i skierował go na posiedzenia właściwym komisjom Sejmiku
Województwa Małopolskiego.
Zestawienie stanowisk wraz z uzasadnieniem zostanie opublikowane na stronie
www.malopolska.pl/ngo w zakładce AKTUALNOŚCI oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 17

Przyjmuje się następujący sposób przygotowywania Programów współpracy w kolejnych latach:
1. Prace nad Programem rozpoczną się po przedstawieniu Sejmikowi Województwa Małopolskiego
sprawozdania z realizacji Programu współpracy za rok poprzedni, zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy
(do 31 maja).
2. Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego wraz z małopolskimi organizacjami
pozarządowymi, przy udziale komórek organizacyjnych Urzędu oraz wojewódzkich jednostek
organizacyjnych, a w szczególności Koordynatora współpracy oraz Zespołu odpowiedzialnego za
współpracę z organizacjami pozarządowymi działającego w strukturach Urzędu, opracuje katalog
zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym w trybie konkursu ofert w roku
następnym oraz wskaże priorytety tych zadań do 30 września.
3. Koordynator współpracy przygotuje projekt Programu współpracy na kolejny rok.
4. Konsultacje projektu Programu na kolejny rok prowadzone będą na podstawie uchwały Zarządu
Województwa określającej szczegółowy sposób konsultacji.
5. Na podstawie zgłoszonych stanowisk zostanie opracowany zaktualizowany projekt Programu
współpracy.
6. Zarząd Województwa przyjmie ostateczny projekt Programu współpracy i skieruje go na
posiedzenia właściwych komisji Sejmiku Województwa Małopolskiego.
7. Program współpracy zostanie uchwalony przez Sejmik Województwa do 30 listopada.

Rozdział XI
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH
§ 18
Postanowienia ogólne
1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
2. W skład komisji konkursowej wchodzą:
1) przedstawiciele Zarządu wyłonieni spośród członków Zarządu, radnych merytorycznych
Komisji Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz z grona pracowników Urzędu, w tym
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dyrektor departamentu koordynującego lub zastępca dyrektora lub osoba przez niego
upoważniona, Koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi lub osoba
zastępująca;
2) przedstawiciele podmiotów objętych Programem, zastrzeżeniem, że:
a) kandydatami na członków komisji konkursowej mogą być członkowie podmiotów objętych
Programem oraz osoby wskazane przez te podmioty Programu (nie będące ich członkami),
umocowane do reprezentowania podmiotu Programu w procedurach konkursowych;
b) w skład komisji konkursowej nie będą powoływani reprezentanci podmiotów, które
ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu Województwa
Małopolskiego i PFRON lub pozostający z oferentami w takich relacjach, które mogłyby
wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
3) Zarząd lub komisja konkursowa może zaprosić do pracy w komisji konkursowej osoby
posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych,
których konkurs dotyczy w charakterze ekspertów na zasadach określonych w ustawie.
3. Komisje konkursowe powołuje Zarząd z zastrzeżeniem, że przedstawiciele podmiotów objętych
Programem powoływani są do prac w komisjach konkursowych w następujący sposób:
1) z bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowych prowadzonej przez Koordynatora
współpracy, do której nabór prowadzony jest na podstawie odrębnej uchwały Zarządu;
2) z ogłoszenia o naborze prowadzonym dla danego otwartego konkursu ofert na podstawie
odrębnej uchwały Zarządu.
§ 19
Posiedzenia komisji konkursowej
1. Posiedzenia komisji konkursowej zwołuje przewodniczący komisji lub jego zastępca.
2. Za organizację prac komisji odpowiedzialny jest departament koordynujący.
3. Posiedzenia komisji konkursowej są ważne, gdy uczestniczy w nich przewodniczący lub jego
zastępca oraz co najmniej połowa składu komisji.
4. Udział członków w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
5. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół.
6. Protokół przechowywany jest przez departament koordynujący.
§ 20
Przebieg posiedzenia komisji konkursowej
1. Obrady komisji konkursowej składają się z części jawnej i niejawnej.
2. Przedstawiciele oferentów mogą uczestniczyć w części jawnej posiedzenia komisji konkursowej
jako obserwatorzy.
3. W części jawnej odczytywana jest lista oferentów ubiegających się o realizację zadania, lista ofert
spełniających wymogi formalne, które będą oceniane przez członków komisji konkursowej oraz
lista ofert, które nie spełniły wymogów formalnych wraz z podaniem uzasadnienia.
4. W celu umożliwienia oferentom uczestnictwa w części jawnej prac komisji, informacja o terminie
pierwszego posiedzenia komisji jest podawana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja taka jest także dostępna
w departamencie koordynującym oraz u Koordynatora współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
5. W części niejawnej członkowie komisji konkursowej dokonują oceny merytorycznej ofert.
§ 21
Członkowie komisji konkursowej
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1. Członkowie komisji konkursowej nie mogą być związani z oferentami stosunkiem osobistym lub
służbowym, które mogłyby wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych
czynności.
2. Członkowie komisji konkursowej podpisują deklarację bezstronności i poufności po zapoznaniu się
z listą oferentów ubiegających się o realizację zadania, a przed rozpoczęciem oceny merytorycznej
ofert.
3. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 1 w stosunku do chociażby jednego
z oferentów, bądź też w przypadku nie podpisania deklaracji o bezstronności, członek komisji
konkursowej jest wykluczony z jej prac.
4. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1257 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
§ 22
Zadania komisji konkursowej
1. Przedmiotem oceny komisji konkursowej są oferty ocenione przez departament koordynujący jako
spełniające wymogi formalne.
2. Ocena ofert odbywa się w oparciu o kryteria określone przez Zarząd w ogłoszeniu o otwartym
konkursie ofert.
3. Komisja konkursowa jest odpowiedzialna za przeprowadzenie oceny merytorycznej ofert. Na
podstawie informacji zawartych w ogłoszeniu konkursowym oraz regulaminie konkursu może
określić, możliwy do dofinansowania, merytoryczny zakres zadania przedstawionego w ofercie,
zaproponować kwotę dofinansowania, a także wskazać pozycje wymienione w budżecie projektu,
które zostaną objęte dofinansowaniem.
4. Komisja konkursowa sporządza listę ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji.
5. Komisja konkursowa sporządza listę ofert, którym nie rekomenduje udzielenia dotacji.
6. Kwota dofinansowania oferty zaproponowana przez komisję konkursową nie może przekroczyć
kwoty, o którą ubiega się oferent.

§ 23
Wybór ofert
Zarząd Województwa Małopolskiego biorąc pod uwagę rekomendację Komisji konkursowej podejmuje
ostateczny wybór najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji.
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