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na rok 2008.
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Rozdział I. Wprowadzenie
Podstawa prawna:
Ustawa z dn. 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1590 z późn. zmianami)
Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami).
Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 874, Nr 202, poz.1956,
poz.1958, Nr 228, poz. 2262).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27 grudnia
2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru
umowy
o
wykonanie
zadania
publicznego
i
wzoru
sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).
Uchwała Nr XLI/527/06 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia
2006 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na
lata 2007-2013”.
Oraz inne ustawy szczegółowe:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.04.64.593 z późn.
zmianami).
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. 02.147.1231 z późn. zmianami).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 05.179 .1485).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz.U.05.180.1493 z późn. zmianami).
Ustawa z dnia 27 sierpnia1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 97.123 .776 z późń. zmianami).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U.04.99.1001 z późn. zmianami).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym ( Dz.U.03.122.1143
z późn. zmianami).
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. 1997, Nr 110 poz. 721 z późniejszymi zmianami).
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Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z
2003r. Nr. 162, poz. 1568 z późń. zmianami).
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 1997, Nr 5,
poz. 24 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
2006, Nr 227, poz. 1658)
Miejsce realizacji Programu:
• Obszar Województwa
i 182 gminy

Małopolskiego,

tworzonego

przez

22

powiaty

Adresaci programu:
− organizacje pozarządowe
− inne podmioty prowadzące działalność poŜytku publicznego wskazane w art 3,
ust 3 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie
− jednostki organizacyjne i podległe organom administracji publicznej lub przez
nie nadzorowane jako podmioty uprawnione do udziału w otwartych
konkursach ofert na realizacje zadań publicznych
− spółdzielnie socjalne
Koordynator programu:
• Zarząd Województwa Małopolskiego
Rodział II. Zasady współpracy.
Samorząd Województwa Małopolskiego przy współpracy z organizacjami
pozarządowymi kieruje się następującymi zasadami:
− zasadą partnerstwa - co oznacza, Ŝe organizacje pozarządowe, na zasadach
i w formie określonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym
z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu
problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz
wykonywaniu zadań publicznych,
− zasadą subsydiarności - zgodnie z którą, przekazuje się obywatelom i ich
organizacjom kompetencje i środki do działania, wszędzie tam gdzie jest to
moŜliwe,
− zasadą efektywności - w myśl której Województwo wykorzystuje współpracę
z organizacjami pozarządowymi do efektywnej realizacji zadań społeczno –
ekonomicznych.
− zasadą jawności podejmowanych działań - zgodnie z którą organy
Samorządu Województwa udostępniają współpracującym z nimi organizacjom
pozarządowym informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań
publicznych, w których moŜliwa jest współpraca z tymi organizacjami.
− zasadą 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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− zasadą uczciwej konkurencji – co oznacza, Ŝe Województwo Małopolskie
zlecać będzie wykonanie zadań publicznych w oparciu o otwarty konkurs
ofert.

Rozdział III. Program współpracy a Strategia Rozwoju Województwa
Małopolskiego i inne programy.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2008 jest spójny
z następującymi dokumentami programowymi wyznaczającymi kierunki rozwoju
regionu:
-

Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

oraz
-

-

Wojewódzkim Programem Dotyczącym Wyrównywania Szans Osób
Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu
oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób
Niepełnosprawnych w Województwie Małopolskim na lata 2007 - 2013
Programem Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata
2007-2014
Wojewódzkim Programem Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu
Kulturowego Małopolski na lata 2006-2009

a takŜe z przygotowywanymi aktualnie programami:
-

Małopolskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na lata 2008-2013.
Małopolskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 20082013.
Wojewódzkim Programem Polityki Społecznej na lata 2007-2013.
Regionalnym Planem Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2008.

Rozdział IV. Cel programu, priorytety, działania i formy współpracy.
Cel nadrzędny programu:
Wzmocnienie działań słuŜących wypełnianiu wizji rozwoju regionu poprzez
rozwój współpracy samorządu województwa z sektorem pozarządowym.
Wizja
„Małopolska regionem szans, wszechstronnego rozwoju ludzi i nowoczesnej
gospodarki,
silnym
aktywnością
swych
mieszkańców,
czerpiącym
z dziedzictwa przeszłości i zachowującym toŜsamość w integrującej się
Europie”.
Cele szczegółowe:

4

1.
2.
3.
4.

Rozwój potencjału małopolskiego sektora pozarządowego.
Wzmocnienie roli sektora pozarządowego w kształtowaniu polityki regionalnej.
Poprawa współpracy między sektorem pozarządowym a administracją.
Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców dzięki realizacji przez organizacje
pozarządowe i inne podmioty zadań poŜytku publicznego.

Strategia realizacji celów:
PowyŜsze cele będą realizowane w ramach 4 priorytetów obejmujących m.in
następujące działania:
1. Rozwój potencjału małopolskiego sektora pozarządowego:
wspieranie finansowe podmiotów prowadzących szkolenia, doradztwo
i konsultacje dla organizacji pozarządowych (zlecanie zadania
w trybie otwartego konkursu ofert),
promocja działalności organizacji pozarządowych, promocja dobrych
przykładów,
wspieranie rozwoju wolontariatu w Małopolsce,
promowanie federalizacji sektora i wsparcie finansowe dla
nowopowstających lub istniejących federacji.
Wzmocnienie roli sektora pozarządowego w kształtowaniu polityki
regionalnej:
zaangaŜowanie członków Małopolskiej Rady PoŜytku Publicznego do
działań związanych z konsultowaniem zadań poŜytku publicznego,
konsultowaniem projektów aktów prawnych dot. wzmacniania
społeczeństwa obywatelskiego, tworzeniem standardów działalności
organizacji w Małopolsce,
zwiększenie aktywności przedstawicieli sektora obywatelskiego
i wpływu sektora na politykę regionalną poprzez udział w radach
i komitetach konsultacyjnych i doradczych powoływanych z inicjatywy
Samorządu Województwa,
angaŜowanie sektora społecznego do dyskusji nad strategicznymi
dokumentami związanymi z rozwojem regionalnym, organizowanie
konsultacji, uspołecznienie działań.
Poprawa współpracy między sektorem pozarządowym a administracją
samorządową:
stworzenie skutecznych kanałów wymiany informacji pomiędzy
samorządem województwa a sektorem obywatelskim (serwis
prasowy, strony www, newsletter itp),
promowanie partnerskiej współpracy z sektorem społecznym wśród
gmin i powiatów Małopolski.
Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców dzięki realizacji zadań poŜytku
publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty:
zlecanie realizacji zadań poŜytku publicznego podmiotom
uprawnionym w trybie otwartego konkursu ofert,
realizacja zadań publicznych przez sektor obywatelski, finansowanych
ze środków europejskich,
realizacja zadań słuŜących poprawie warunków Ŝycia osób
niepełnosprawnych, finansowanych ze środków PFRON.
-

2.

3.

4.
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Szczegółowy opis priorytetów
Priorytet 1
Silne i sprawne organizacje pozarządowe
Działanie 1:
Działania na rzecz rozwoju sektora pozarządowego w Małopolsce, w tym:
A. Wspieranie działań związanych ze zwiększaniem profesjonalizmu działania
organizacji pozarządowych.
B. Wzmocnienie procesów integracji wewnętrznej sektora pozarządowego
w Małopolsce.
C. Rozwój wolontariatu w Małopolsce.
Wybrane formy współpracy:
− zlecanie zadań w trybie otwartego konkursu ofert,
− tworzenie oraz wspieranie tworzenia punktów konsultacyjnych, doradczych
dla organizacji społecznych,
− pomoc w organizacji seminariów, warsztatów, konferencji, spotkań,
− pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektów międzynarodowych,
− dystrybucja bezpłatnych wydawnictw poświęconych źródłom finansowania
projektów organizacji pozarządowych,
− organizacja konferencji Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych,
Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych,
− wspieranie bądź inicjowanie branŜowych platform współpracy,
− organizowanie spotkań słuŜących wymianie doświadczeń, wiedzy,
pomiędzy organizacjami pozarządowymi, m.in wystawy / targi
− upowszechnianie postaw związanych z wolontariatem poprzez
uhonorowanie osób działających na rzecz dobra innych Nagrodą
Samorządu Województwa Małopolskiego „Amicus Hominum”,
− wspieranie projektów związanych z promocją wolontariatu w szkołach
(warsztaty dla nauczycieli, wydawnictwa poświęcone wolontariatowi
w szkole, tworzenie klubów wolontariusza).
Realizator działań:
departamenty Urzędu Marszałkowskiego (w szczególności Kancelaria
Urzędu: Zespół współpracy z organizacjami pozarządowymi
Agendy zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego,
wojewódzkie jednostki organizacyjne (w szczególności Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy).

Działanie 2.
Wzmocnienie wizerunku organizacji pozarządowych.
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Wybrane formy współpracy:
− przyznawanie Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy
Soli” dla najlepszych organizacji pozarządowych w Małopolsce,
− dystrybucja wydawnictw promujących organizacje pozarządowe,
− promocja „Mechanizmu 1%” wśród mieszkańców Małopolski,
− organizowanie szkoleń, warsztatów dla organizacji poŜytku publicznego
związane z przygotowaniem i realizacją kampanii promocyjnych przez
organizacje poŜytku publicznego,
− obejmowanie
patronatem
Marszałka
Województwa
wybranych
przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe.
Realizator działań:
Kancelaria Zarządu UMWM,
Kancelaria
Urzędu
(w
szczególności
Zespół
z organizacjami pozarządowymi),
Agendy zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego.

współpracy

Priorytet 2.
Aktywne uczestnictwo sektora pozarządowego w kształtowaniu polityki
regionalnej
Działanie 1.
Działalność Małopolskiej Rady PoŜytku Publicznego
Małopolska Rada PoŜytku Publicznego jest zespołem pomocniczym Samorządu
Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zasady dialogu obywatelskiego
oraz kształtowania
właściwej
współpracy samorządu z organizacjami
pozarządowymi.
Wybrane formy współpracy:
− WyraŜanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy
o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie,
− konsultowanie rządowych i regionalnych projektów aktów prawnych
dotyczących działalności poŜytku publicznego i wolontariatu,
− stałe monitorowanie oraz doskonalenie współpracy Samorządu
Województwa z organizacjami pozarządowymi,
− udział w pracach Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych.
Obszary działalności Rady:
1. Oddziaływanie na organy administracji publicznej w województwie w zakresie
ulepszenia ich współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2. Przegląd zadań województwa, które moŜna i naleŜy powierzyć organizacjom
pozarządowym w formie programów wieloletnich.
3. Promowanie wolontariatu.
4. Promowanie norm i jakości działań społecznych (promocja dobrych
przykładów).
5. Promowanie federalizacji organizacji pozarządowych.
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6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

Przeprowadzenie badań na temat stanu organizacji pozarządowych
w województwie.
Wspieranie działań zmierzających do ograniczenia działań nieuczciwych
organizacji pozarządowych, m.in. opracowanie kodeksu etyki małopolskich
organizacji pozarządowych.
Stworzenie systemu finansowania organizacji pozarządowych.
Stworzenie koncepcji systemu wsparcia dla organizacji pozarządowych
w dziedzinie poradnictwa i szkoleń.
Opiniowanie rocznych i wieloletnich wojewódzkich programów współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
Opiniowanie projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.
Opiniowanie projektów konkursów na realizację zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe. Próba ujednolicenia i udoskonalenia regulaminów
tych konkursów, wzorów umów oraz sprawozdań z realizacji zadań.
Doprowadzenie w porozumieniu z Wydziałem Rejestrowym Sądu Rejonowego
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie do jednolitej interpretacji przepisów
dotyczących sporządzania statutów organizacji pozarządowych.
Przygotowanie załoŜeń i rzecznictwo publiczne na rzecz nowelizacji aktów
prawnych związanych z organizacjami pozarządowymi.
Wprowadzenie ułatwień dla organizacji pozarządowych w wykonywaniu
przepisów prawa związanych z ochroną danych osobowych i biuletynem
informacji publicznej.
Działania mające na celu budowanie prestiŜu Rady, jako grona
odpowiedzialności obywatelskiej (nie tylko przed organizacjami, czy urzędem,
ale równieŜ przed społeczeństwem);
Przeprowadzanie w ramach Rady debaty na temat POśYTKU PUBLICZNEGO.
Debaty mają na celu uzupełnienie aktualnymi i istotnymi wątkami działań urzędu
i świadomości społeczeństwa.

Realizator działań:
Kancelaria Urzędu UMWM - Zespół współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Działanie 2.
Udział organizacji pozarządowych w pracach branŜowych zespołów opiniującodoradczych powoływanych z inicjatywy Samorządu Województwa.
Wybrane formy współpracy:
− wspólne posiedzenia, konferencje itp.,
− opinie, wnioski, stanowiska w waŜnych dla rozwoju regionu sprawach,
− członkostwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w gremiach,
radach i komitetach wskazanych poniŜej,
− udział organizacji pozarządowych w posiedzeniach Komisji Sejmiku
Województwa.
Przedstawiciele gremiów „trzeciego sektora” uczestniczyć będą w 2008 roku
w pracach następujących zespołów o charakterze opiniująco-doradczym
i oceniającym:
− Komisja Wspólna Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych
Małopolski, Wojewódzka Małopolska Rada Zatrudnienia, Małopolska Rada
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Edukacji, Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego,
Małopolska Rada Przeciwdziałania UzaleŜnieniom, Małopolska Rada
Zdrowia Publicznego, Małopolska Rada Polityki Prorodzinnej, Wojewódzka
Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Rada ds. Produktów
Tradycyjnych,
− Doradczy Zespół Oceniający Obiekty Hotelarskie, Komisja Egzaminacyjna
dla Przewodników Turystycznych Górskich Tatrzańskich, Komisja
Egzaminacyjna dla Przewodników Górskich Beskidzkich, Komisja
Egzaminacyjna dla Przewodników Turystycznych Terenowych, Komisja
Egzaminacyjna dla Przewodników Miejskich po Krakowie, Komisja
Egzaminacyjna dla Pilotów Wycieczek,
− Kapituła Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli”
dla najlepszych organizacji prowadzących działalność poŜytku
publicznego, Kapituła Nagrody Samorządu Województwa „Amicus
Hominum” dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych,
− oraz Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Komitet
Monitorujący Małopolski Regionalny Program Operacyjny.
Realizator działań:
departamenty Urzędu Marszałkowskiego,
wojewódzkie jednostki organizacyjne (w szczególności: Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy).
Działanie 3.
Włączenie
organizacji
pozarządowych
w
proces
przygotowania
i upowszechniania podstawowych dokumentów związanych z rozwojem
regionu Małopolski w szczególności związanych z wykorzystaniem funduszy
UE.
Wybrane formy współpracy:
− organizowanie konferencji i prowadzenie konsultacji
Realizator działań:
departamenty
Urzędu
Marszałkowskiego
(w
szczególności
Departament
Funduszy
Europejskich,
Departament
Polityki
Regionalnej UMWM)
wojewódzkie jednostki organizacyjne.
Priorytet 3.
Dobra współpraca międzysektorowa.
Działanie 1.
Stworzenie narzędzi skutecznej wymiany informacji.
Wybrane formy współpracy:
− aktualizacja i rozbudowa bazy małopolskich organizacji pozarządowych,
− aktualizacja i rozbudowa portalu informacyjnego dla małopolskich organizacji
pozarządowych na stronach regionalnego portalu internetowego Wrota
Małopolski, oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego www.malopolskie.pl/ngo,
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− organizacja konferencji Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych
oraz innych spotkań, konferencji, takŜe branŜowych forów (w szczególności
Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych),
− wydawanie
kwartalnika
informacyjnego
Urzędu
Marszałkowskiego
poświęconego tematyce Unii Europejskiej - Małopolski Informator Europejski.
Realizator działań:
Kancelaria Urzędu UMWM,
Departament Społeczeństwa Informacyjnego UMWM,
Departament Polityki Społecznej UMWM.
Działanie 2.
Stworzenie platformy współpracy pomiędzy przedstawicielami administracji
samorządowej
w
Małopolsce
(gminnej,
powiatowej,
wojewódzkiej)
odpowiedzialnymi za relacje z „trzecim sektorem”.
Wybrane formy współpracy:
− organizacja konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń (m.in. akcja
„Kocham Kraków z wzajemnością” realizowana wspólnie z Samorządem
Gminy Kraków),
− organizowanie wspólnych forów dyskusyjnych,
− wspólne tworzenie sieci punktów wsparcia dla organizacji pozarządowych.
Realizator działań:
Kancelaria Urzędu UMWM
Departament Polityki Społecznej UMWM
Departament Społeczeństwa Informacyjnego UMWM.
Priorytet 4.
Realizacja zadań poŜytku publicznego przez organizacje pozarządowe i inne
podmioty.
Działanie 1.
Realizacja zadań publicznych zlecanych w trybie otwartego konkursu ofert.
Samorząd województwa realizuje zadania publiczne o charakterze wojewódzkim,
tzn. takie, które zasięgiem wykraczają poza teren poszczególnych wspólnot
gminnych i powiatowych i słuŜą zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców.
Zadania te są realizowane w zakresie odpowiadającym ustawowym uprawnieniom
samorządu województwa. W realizacji zadań, w celu zapewnienia większej
skuteczności i efektywności ich realizacji samorząd województwa współpracuje
z sektorem pozarządowym. Uznając prawo sektora pozarządowego do
współdefiniowania i rozwiązywania problemów społecznych, samorząd województwa
wspiera zadania zgłaszane przez sektor pozarządowy do realizacji. W roku 2008 za
priorytetowe dla rozwoju województwa uznane zostały zadania z następujących
obszarów:
Obszar I. Polityka społeczna
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Zadanie I.1.
Przeciwdziałanie społecznemu wykluczaniu osób starszych.
Wspierane będą działania polegające w szczególności na:
− organizacji działań edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do
środowiska osób starszych,
− organizacji czasu wolnego seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem
aktywizacji i uczestnictwa w Ŝyciu lokalnym,
− budowaniu pozytywnego społecznego wizerunku osób starszych.
Zadanie I.2.
Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.
Wspierane będą działania polegające w szczególności na:
− kształtowaniu właściwych postaw wobec niepełnosprawności, w tym promocja
sztuki osób niepełnosprawnych,
− rozwoju oferty wsparcia środowiskowego dla osób i rodzin z osobą
niepełnosprawną,
− organizacji szkoleń dla kadr realizujących zadania na rzecz osób
niepełnosprawnych,
− upowszechnianiu informacji na temat rodzajów i dostępności pomocy oraz
praw osób niepełnosprawnych.
Zadanie I.3.
Polityka prorodzinna i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Wspierane będą działania polegające w szczególności na:
− organizacji kampanii promującej mediacje rodzinne (w tym szkolenia
z zakresu mediacji),
− wspieraniu rodzicielstwa zastępczego,
− przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez edukację społeczną i promocję
postaw społecznych oraz działań wolnych od przemocy, realizacja programów
ochrony ofiar przemocy oraz pracę ze sprawcami przemocy w rodzinie.
Uzasadnienie wyboru priorytetów zadań:
Realizacja wybranych projektów przyczyni się do osiągnięcia celów zawartych
w
Wojewódzkim
Programie
dotyczącym
wyrównywania
szans
osób
niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy
w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych w województwie
małopolskim na lata 2007 – 2013, Małopolskim Programie Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2013, a przede wszystkim Strategii Rozwoju
Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013. Środki Województwa zostaną
wykorzystane na tworzenie warunków do aktywizacji seniorów, rozwoju warunków
dla prawidłowego funkcjonowania rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wesprą rozwój prorodzinnych form opieki nad
dziećmi oraz przyczynią się do wyrównania szans Ŝyciowych osób
niepełnosprawnych.
Zakładane efekty po realizacji zadań zleconych konkursem:
− ograniczenie procesu marginalizacji problemów ludzi starszych,
zmniejszanie rozmiarów ich społecznego wykluczenia
11

− zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
− podniesienie jakości Ŝycia niepełnosprawnych mieszkańców województwa
− wzmocnienie roli i funkcji rodziny na rzecz prawidłowego wypełniania jej
zadań,
− rozwój poradnictwa rodzinnego i terapii rodzinnej
− rozwój i promocja zastępczej opieki rodzinnej
− podniesienie jakości i skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania
patologiom Ŝycia rodzinnego, w tym przemocy w rodzinie
− ograniczenie dysfunkcji i zachowań patologicznych młodzieŜy poprzez
zbudowanie sprawnie funkcjonującego systemu profilaktyki społecznej
i resocjalizacji.
− wspieranie merytoryczne i finansowe przygotowywanych programów na
rzecz rodzin i osób wymagających pomocy realizowanych w gminach
i powiatach przez organizacje pozarządowe;
− aktywizacja społeczności lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów
społecznych.
Wybór ofert:
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niŜ jednej oferty
Realizator zadań:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
Obszar II. Profilaktyka i przeciwdziałanie uzaleŜnieniom
Zadanie II.1.
Ograniczenie uŜywania alkoholu, narkotyków i nikotyny oraz związanych z tym
problemów, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieŜy.
Wspierane będą działania polegające w szczególności na:
− wspieraniu programów profilaktyki uzaleŜnień w środowiskach
akademickich w Małopolsce,
− realizacji programów wsparcia dla osób uzaleŜnionych od alkoholu,
narkotyków i nikotyny utrzymujących abstynencję,
− ograniczaniu
ryzyka
szkód
zdrowotnych
wśród
okazjonalnych
uŜytkowników narkotyków.
Wybór ofert:
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niŜ jednej oferty.
Zadanie II.2.
Zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy
psychologicznej i socjoterapeutycznej w szczególności dla dzieci z rodzin
z problemami alkoholowymi - Małopolskie Centrum Socjoterapii.

Wspierane będą działania polegające w szczególności na:
− podnoszeniu kompetencji zawodowych wśród pracowników świetlic
socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych.
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Wybór ofert:
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie jednej oferty.
Zadanie II.3.
Rozwój
edukacji
publicznej
i przeciwdziałania przemocy.

w

zakresie

problematyki

uzaleŜnień

Wspierane będą działania polegające w szczególności na:
− rozwijaniu profilaktyki rodzinnej i środowiskowej w zakresie problemów
uzaleŜnień,
− promowaniu pozytywnych postaw społecznych w profilaktyce dotyczącej
problemu uzaleŜnień,
− wspieraniu
działań
szkoleniowych
podnoszących
kwalifikacje
i umiejętności grup zawodowych w obszarze przeciwdziałania przemocy.
Wybór ofert:
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niŜ jednej oferty.
Uzasadnienie dla wyboru priorytetów:
Priorytety powyŜsze wynikają ze Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na
lata 2007-2013 oraz Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia na lata 2008-2013,
Celu strategicznego: Silna rodzina i zdrowy styl Ŝycia, Celu 1: poprawa stanu zdrowia
i jakości Ŝycia mieszkańców województwa małopolskiego poprzez oddziaływanie na
czynniki kształtujące zdrowie, zmniejszanie róŜnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń
zdrowotnych oraz podnoszenie jakości i efektywności regionalnego systemu ochrony
zdrowia, Cel 3; Upowszechnianie zasad zdrowego stylu Ŝycia, Małopolskiego
Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania UzaleŜnieniom na lata 2004-2007,
przyjętego Uchwałą Nr XVI/191/04 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
26 stycznia 2004r., Celu strategicznego: zapobieganie uzaleŜnieniom i redukcja
szkód spowodowanych uzaleŜnieniami.
Zakładane efekty po realizacji zadań zleconych konkursem:
− wzmocnienie współpracy samorządu województwa z sektorem
pozarządowym w obszarze profilaktyki uzaleŜnień,
− lepsze zaspokajanie potrzeb dzieci i młodzieŜy,
− wzmocnienie lokalnych działań w obszarze profilaktyki problemowej
i przeciwdziałania przemocy,
− zwiększenie dostępności i form pomocy osobom uzaleŜnionym i ich
rodzinom.

Realizator zadania:
Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania
UzaleŜnieniom.
Obszar III. Kultura fizyczna i sport
Zadanie III.1.

13

Upowszechnianie kultury fizycznej.
Wspierane będą działania polegające w szczególności na:
− aktywizacji wszystkich środowisk, bez względu na płeć, wiek i stopień
zaawansowania, w uprawianiu sportu i rekreacji ruchowej.
Wybór ofert:
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niŜ jednej oferty.
Uzasadnienie dla wyboru priorytetów:
Upowszechnianie kultury fizycznej to najszersza oferta kierowana do
najliczniejszego grona odbiorców. Stawia ona za cel uaktywnienie sportowe jak
największej ilości mieszkańców oraz pomoc w organizacji imprez sportowych rangi
światowej, europejskiej, ogólnopolskiej i wojewódzkiej, waŜnej dla społeczności
lokalnych naszego regionu. Z uwagi na fakt, iŜ oferta tych imprez jest skierowana
przede wszystkim do dzieci i młodzieŜy środowisk wiejskich, aktywnej sportowo
części środowiska akademickiego, sportowców niepełnosprawnych i szerokiego
kręgu społeczeństwa stanowi jeden z priorytetów w dziedzinie kultury fizycznej
Województwa Małopolskiego.
Zakładane efekty po realizacji zadań zleconych konkursem:
1. Wzrost liczby imprez sportowych najwyŜszej rangi które będą się odbywały na
terenie Województwa Małopolskiego, szczególnie zawodów w dyscyplinach
zimowych (np. Puchary Świata), w których zawodnicy z naszego regionu są
liderami we wszystkich kategoriach wiekowych, od młodzika do seniora.
2. WzmoŜone zainteresowanie Międzynarodowych i Krajowych Organizacji
Sportowych naszym regionem ze względu na duŜe postępy organizacyjne oraz
stały wzrost ilościowy i jakościowy bazy sportowej, co sprzyja lokalizacji imprez
na naszym terenie. Stałe wsparcie Województwa w organizacji zawodów
pozwoli ten trend utrzymać.
3. Coraz większe zainteresowanie mieszkańców naszego regionu masowymi
imprezami sportowo – rekreacyjnych poprzez dofinansowanie ofert najbardziej
atrakcyjnych i w miarę uniwersalnych, trafiających do jak najszerszej rzeszy
potencjalnych uczestników.
4. Popularyzacja nowych dyscyplin sportowych.
Realizator zadania:
Departament Edukacji i Sportu UMWM
Zespół ds. rozwoju kultury fizycznej
Zadanie III.2.
Wspieranie współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieŜy
Wspierane będą działania polegające w szczególności na:
− uzyskiwaniu najwyŜszych lokat przez reprezentantów Województwa
Małopolskiego we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieŜy w skali
krajowej.
Wybór ofert:
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niŜ jednej oferty.
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Uzasadnienie dla wyboru priorytetów:
Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieŜy jest formą wyłaniania
mistrzów Polski w kategoriach wiekowych młodzika, juniora młodszego, juniora
i młodzieŜowca. Z uwagi na fakt, iŜ jest to rywalizacja ogólnopolska, zadanie to jest
realizowane poprzez dofinansowanie zgrupowań i konsultacji szkoleniowych kadr
wojewódzkich oraz organizację imprez ponadpowiatowych i wojewódzkich
w ramach sportu szkolnego, stanowiąc jeden z priorytetów w dziedzinie kultury
fizycznej Województwa Małopolskiego.
Zakładane efekty po realizacji zadań zleconych konkursem:
1. Podniesienie efektów szkolenia kadr wojewódzkich w kategoriach wiekowych
młodzik, junior młodszy, junior i młodzieŜowiec,
2. Uzyskiwanie jak najlepszych wyników sportowych (medali, miejsc
punktowanych) w finałach Makroregionalnych Mistrzostwach Młodzików,
Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, Mistrzostw Polski Juniorów i
MłodzieŜowych Mistrzostw Polski,
3. Awans Województwa Małopolskiego w punktacji ogólnopolskiego systemu
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieŜy,
4. Wzrost liczby zawodników z Województwa Małopolskiego w kadrach
narodowych poszczególnych kategorii wiekowych,
5. Stały dopływ najzdolniejszych młodzieŜowców do kadr narodowych sportu
seniorskiego w jak największej ilości dyscyplin sportowych.
Realizator zadania:
Departament Edukacji i Sportu UMWM
Zespół ds. rozwoju kultury fizycznej
Obszar IV. Edukacja
Zadanie IV.1.
„Regionalny Program Stypendialny”
W szczególności wspierane będą następujące działania:
W ramach projektu przewiduje się ufundowanie stypendiów:
− Małopolskie stypendium – udzielanie stypendiów uczniom gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych za szczególne osiągnięcia artystyczne
i sportowe, a takŜe studentom za szczególne osiągnięcia naukowe,
artystyczne i sportowe,
− Mobilna
młodzieŜ
–
udzielanie
stypendiów
umoŜliwiających
dofinansowanie kursów językowych oraz staŜy i praktyk studenckich
zarówno krajowych, jak i zagranicznych,
− Studiuję w Małopolsce – udzielanie stypendiów dla osób podejmujących
studia na uczelniach wyŜszych Małopolski, pochodzących z regionów
partnerskich Województwa Małopolskiego oraz Polaków i osób innej
narodowości pochodzących ze Wschodu.
Wybór ofert:
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niŜ jednej oferty.
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Uzasadnienie dla wyboru priorytetów:
Otwarty Konkurs Ofert pn. „Regionalny Program Stypendialny” wynika z realizacji
załoŜeń Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013
/I.5. Wsparcie i promocja talentów/.
− NaleŜy stworzyć korzystne warunki dla poprawy szans edukacyjnych
uczniów i studentów, sprzyjające wzrostowi aktywności edukacyjnej
młodzieŜy oraz ujawnieniu się i rozwijaniu talentów.
− NaleŜy stworzyć korzystne warunki sprzyjające wykształceniu specjalistów
w róŜnych dziedzinach, którzy w przyszłości będą stanowić o sile
i konkurencyjności regionu poprzez udzielanie stypendiów umoŜliwiających
dofinansowanie kursów językowych oraz staŜy i praktyk studenckich.
Zakładane efekty po realizacji zadań zleconych konkursem:
− poprawa szans edukacyjnych uczniów i studentów,
− promocja i rozwój uzdolnień,
− wzrost aktywności edukacyjnej młodzieŜy,
− wyróŜnianie za szczególne osiągnięcia,
− wspieranie aspiracji edukacyjnych uczniów i studentów,
− podnoszenie poziomu wykształcenia oraz aktywności edukacyjnej uczącej
się młodzieŜy,
− promowanie uczniów o wysokich aspiracjach edukacyjnych,
− zachęcanie młodych osób do rozwijania własnych zdolności oraz do
aktywnego poszukiwania dróg realizacji planów i aspiracji,
− stworzenie systemu wsparcia rozwoju osób uzdolnionych i mogących
wykazać się szczególnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub
sportowymi,
− zapewnienie moŜliwość kształcenia na małopolskich uczelniach osobom
pochodzącym z regionów partnerskich Województwa Małopolskiego
oraz zza wschodniej granicy Polski,
− promowanie Małopolski jako ośrodka naukowego i kulturalnego,
− tworzenie warunków do niwelowania barier edukacyjnych,
− tworzenie warunków do rozwoju dialogu międzykulturowego.
Realizator zadania:
Zespół ds. Rozwoju Edukacji i Nauki
Departament Edukacji i Sportu UMWM
Obszar V. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
Zadanie V.1
„Mecenat Małopolski” – mecenat Województwa Małopolskiego w dziedzinie
kultury
Wspierane będą projekty wpisujące się w szczególności w następujące priorytety:
1. Twórczość profesjonalna
2. Regionalizm – wartości – tradycja
3. Edukacja dla kultury – „Percepcja sztuki”
4. Kultura nowoczesna – „Wizja”
5. Kultura bez granic – „Bliscy a dalecy”
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6. Kapitał myśli – „Wartość wiedzy”
7. Atrakcyjna przestrzeń – „Ekspozycja – odbiorca”
8. Zapis – literatura, wydawnictwa, media – „Rara”
Uzasadnienie dla wyboru priorytetów:
1. Wspieranie, promowanie i tworzenie warunków sprzyjających uprawianiu
i rozwojowi profesjonalnej sztuki oraz prowadzeniu działalności kulturalnej w formach
zorganizowanych programowo.
2. Wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości małopolskiego –
regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnych działań
przyczyniających się do umocnienia toŜsamości regionalnej oraz otwartości
mieszkańców Małopolski, a takŜe kształtowaniu wizerunku regionu.
3. Wspieranie projektów przedsięwzięć przygotowujących świadomych odbiorców
i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki
do tworzenia i poznawania kultury i rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych.
4. Wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze nowatorskim,
odpowiadającym na wyzwania współczesności, zarówno pod względem formy (nowe
technologie), jak i treści wypowiedzi oraz dokumentowanie, tworzenie
i prezentowanie zjawisk kultury współczesnej.
5. Wspieranie projektów współpracy i wymiany kulturalnej z zagranicą, ze
szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich Województwa Małopolskiego.
6. Wsparcie dla realizacji seminariów, warsztatów, konferencji i wizyt jako
płaszczyzny wymiany dorobku i informacji, transferu wiedzy, umiejętności
i doświadczeń z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego.
7. Wspieranie działań budujących i projektujących nowe, atrakcyjne relacje
z odbiorcą (m.in. w dziedzinie muzealnictwa i wystawiennictwa), w tym wspieranie
nowatorskich działań promocyjnych, dokumentacyjnych.
8. Wspieranie wartościowych, niskonakładowych, niekomercyjnych inicjatyw
wydawniczych (takŜe z wykorzystaniem innych technik zapisu niŜ druk) oraz
dokumentacyjnych i systemów informatycznych poświęconych problematyce kultury,
sztuki i dziedzictwa kulturowego.
Zakładane efekty po realizacji zadań zleconych konkursem
1. Wprowadzanie efektywnego zarządzania ofertą kulturalną regionu poprzez:
racjonalne wykorzystanie środków finansowych na realizację zadań
publicznych w dziedzinie kultury, odpowiadające potrzebom Województwa oraz jego
mieszkańców;
objęcie patronatem i wypromowanie wartościowych przedsięwzięć
kulturalnych o charakterze ponad lokalnym oraz monitorowanie ich realizacji i efektu
finalnego.
2. Włączenie dorobku kulturalnego i artystycznego mniejszości narodowych i grup
etnicznych w regionalny obieg kultury.
3. Stopniowe definiowanie i wykreowanie „markowych produktów kulturalnych
regionu”, słuŜących sukcesywnej integracji regionu i promocji jego dziedzictwa
kulturowego.
4. Wzbogacenie oferty kulturalnej Województwa Małopolskiego poprzez wspieranie
projektów charakteryzujących się duŜymi walorami integracyjnymi regionu,
wyraŜającymi jego róŜnorodność kulturową i adresowanymi do masowego odbiorcy.

17

5. Wspieranie rozwoju kultury i sztuki, prezentację zjawisk twórczych oraz wydarzeń
artystycznych o charakterze nowatorskim i eksperymentalnym, w tym debiutów
młodych i utalentowanych twórców.
6. Wspieranie rozwoju edukacji kulturalnej dzieci i młodzieŜy.
7. Inicjowanie współpracy twórców i instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi
zwłaszcza w obszarach tych form działalności kulturalnej, których nie podejmują
instytucje kultury. UmoŜliwianie kreowania markowych produktów kulturalnych o
randze ponad lokalnej poprzez wykorzystanie walorów współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
8. Tworzenie warunków do niwelowania róŜnic w dostępie do dóbr kultury
mieszkańcom regionu, zwłaszcza na obszarach wiejskich.
Wybór ofert:
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niŜ jednej oferty.
Realizator zadania
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Turystyki UMWM
Zespół ds. przestrzeni kulturowej.
Zadanie V.2
Małopolskie Dni KsiąŜki „KsiąŜka i RóŜa” .
Wspierane będą projekty wpisujące się w szczególności w następujące priorytety:
− promocja i upowszechnianie czytelnictwa,
− promocja literatury polskiej,
− Małopolscy literaci.
Uzasadnienie dla wyboru priorytetów:
− przywrócenie ksiąŜce roli godnego i atrakcyjnego podarku, nagrody bądź
wyróŜnienia,
− wspieranie,
promowanie
i
tworzenie
warunków
sprzyjających
upowszechnianiu czytelnictwa,
− wspieranie wysiłków o powszechne traktowanie księgarni jako głównego
miejsca handlowego obcowania z ksiąŜką.
− wspieranie projektów i przedsięwzięć przygotowujących świadomych
odbiorców i uczestników kultury w zakresie literatury i czytelnictwa
− wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze nowatorskim,
w sposób nowoczesny promujących czytelnictwo w regionie
− wsparcie dla realizacji seminariów, warsztatów, konferencji i wizyt jako
płaszczyzny wymiany dorobku i informacji, transferu wiedzy, umiejętności
i doświadczeń z zakresu literatury.
Zakładane efekty po realizacji zadań zleconych konkursem
Realizacja cyklicznej imprezy – Małopolskich Dni KsiąŜki „KsiąŜka i RóŜa” - poprzez
profesjonalne podmioty zewnętrzne zajmujące się upowszechnianiem czytelnictwa,
znające środowisko księgarzy i promujące ksiąŜkę w swoich działaniach
kulturalnych.
Wybór ofert:
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niŜ jednej oferty.
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Realizator zadania
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Turystyki UMWM
Zespół ds. przestrzeni kulturowej
Zadanie V.3
Upowszechnianie sztuki współczesnej
Wspierane będą projekty wpisujące się w szczególności w następujące priorytety:
− tworzenie interdyscyplinarnej kolekcji i zbiorów sztuki współczesnej,
− promocja i popularyzacja polskiej sztuki współczesnej,
− prezentacja dzieł sztuki współczesnej w regionie i poza jego granicami,
− inicjowanie, wspieranie i koordynacja badań z dziedziny sztuki
współczesnej oraz upowszechniania i promowanie kultury i dziedzictwa
kulturowego Małopolski,
− tworzy oraz wspiera programy stwarzające warunki dla rozwoju sztuki oraz
jej prezentacji,
− gromadzenie
informacji,
tworzenie
katalogów,
baz
danych
dokumentujących sztukę współczesną,
− kreowanie programów edukacyjnych oraz projektów promocyjnych w celu
upowszechniania wiedzy oraz pobudzania zainteresowania sztuką
współczesną, w tym poprzez angaŜowanie twórców i artystów do działań
edukacyjnych w społecznościach lokalnych.
Uzasadnienie dla wyboru priorytetów:
− promocja i upowszechnianie sztuki współczesnej,
− popularyzacja dobrych wzorów w zakresie aktywnej opieki nad rozwojem
twórczości artystycznej oraz jej dokumentowaniem i udostępnianiem.
Zakładane efekty po realizacji zadań zleconych konkursem.
Wspieranie działań mających na celu rozwój i upowszechnianie sztuki współczesnej
oraz młodych twórców sztuki w Województwie Małopolskim.
Wybór ofert:
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niŜ jednej oferty.

Realizator zadania
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Turystyki UMWM
Zespół ds. przestrzeni kulturowej
Zadanie V.4
Wsparcie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytkach.

Cel
Sprawując pieczę nad skarbami dziedzictwa narodowego samorząd wojewódzki
wspiera finansowo prace mające na celu odnowę i zachowanie małopolskich
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zabytków. Celem programu wspierania finansowego z budŜetu Województwa
Małopolskiego prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytkach nieruchomych i ruchomych jest:
1. zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do
poprawy stanu ich zachowania;
2. konsekwentne stosowanie wymogów konserwatorskich dla wszelkich
podejmowanych prac remontowych i budowlanych w obiektach
i obszarach objętych nadzorem słuŜb konserwatorskich;
3. odnowa regionalnej architektury i ochrona przed zniszczeniem, a co za
tym idzie – utrzymanie obiektów o niekwestionowanych wartościach
artystycznych i historycznych oraz właściwa opieka nad nimi;
4. aktywizacja i wspieranie uŜytkowników – właścicieli zabytkowych
obiektów – do podejmowania prac rewaloryzacyjno-konserwatorskich;
5. wdroŜenie programowej ochrony zabytków architektury drewnianej
(zwłaszcza ujętych w Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce);
6. kompleksowość działań konserwatorskich słuŜących osiąganiu
zakładanych celów poprawy w moŜliwie najkrótszym czasie;
7. zapewnienie bezpieczeństwa obiektów zabytkowych; utrzymanie
atrakcyjności turystycznej opartej o walory dziedzictwa kulturowego.
Udzielanie dotacji celowych na prace lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie
województwa małopolskiego.
W ramach Programu wspierania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych władze samorządowe Województwa Małopolskiego w poczuciu
odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe Małopolski, przeznaczają środki na
wspieranie prac mających na celu ochronę obiektów zabytkowych. Wsparcie
finansowe otrzymują zarówno prace przy obiektach świeckich, jak i sakralnych, ze
szczególnym uwzględnieniem wartości historycznej, naukowej i artystycznej obiektu
oraz stanu zagroŜenia, w jakim znajduje się zabytek.
Dotacje na prace lub roboty budowlane przy zabytku mogą w szczególności dotyczyć
następujących kierunków wsparcia:
1) ZABYTEK RUCHOMY
ZR 1 - prowadzenie prac konserwatorskich zabytkowego wyposaŜenia i wystroju
zabytków nieruchomych posiadających najwyŜszą wartość historyczną, artystyczną
lub naukową.
ZR 2 - podejmowanie prac konserwatorskich kolekcji stanowiących zbiory
zabytkowych przedmiotów i dzieł zgromadzonych
i uporządkowanych oraz opracowanych i udostępnianych publicznie.
2) ZABYTEK NIERUCHOMY
ZN – układ, obiekt, dzieło – podejmowanie prac konserwatorskich lub
restauratorskich przy substancji zabytku nieruchomego wraz z jego otoczeniem oraz
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w historycznych układach urbanistycznych, ruralistycznych i w historycznych
zespołach budowlanych.
3) DOKUMENTOWANIE ZASOBÓW
DZ – diagnozowanie, programowanie i dokumentowanie prac konserwatorskich
i restauratorskich.
Wybór ofert:
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niŜ jednej oferty.
O dotację moŜe ubiegać się kaŜdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem
zabytku, jeŜeli posiadanie to oparte jest o tytuł prawny do zabytku wynikający
z uŜytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu
albo stosunku zobowiązaniowego.
Dotacja moŜe być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i prac budowlanych przy
zabytkach, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złoŜenia wniosku.
Zasady przyznawania dotacji określa Uchwała Nr XLIX/628/06 Sejmiku
Województwa Małopolskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków.
Realizator zadania:
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Turystyki UMWM
Zespół ds. rozwoju sektora kultury
Obszar VI. Turystyka
Zadanie VI.1
„Małopolska Gościnna” – rozwój turystyki w Małopolsce:
A. „Otwarty Szlak Architektury Drewnianej”
B. „Rozwój agroturystyki w Małopolsce”
C. „Rozwój turystyczny Karpat”
D. Rozwój produktów turystycznych
A. „Otwarty Szlak Architektury Drewnianej”.
W ramach realizacji zadania powierzone będą działania polegające w szczególności
na:
− udostępnieniu obiektów turystycznych na Szlaku Architektury Drewnianej,
− zarządzaniu infrastrukturą turystyczną Szlaku Architektury Drewnianej,
− stworzeniu sieci partnerów lokalnych celem zarządzania Szlakiem
Architektury Drewnianej,
− promocji i aktywizacji Szlaku Architektury Drewnianej.
Wybór ofert:
W wyniku konkursu przewiduje się sfinansowanie jednej oferty.
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Uzasadnienie merytoryczne dla wyboru priorytetów.
Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce liczy 1500 km i skupia około 230
obiektów drewnianych. Tablice informacyjne przy obiektach drewnianych oraz tablice
łącznikowe wykonane i zamontowane zostały w latach 2001-2002. Wg raportu
z inwentaryzacji oznakowania turystycznego i obiektów na Szlaku Architektury
Drewnianej w Małopolsce, przeprowadzonej w maju br. przez Małopolską
Organizację Turystyczną 60% tablic informacyjnych przy obiektach drewnianych
wymaga wymiany (zniszczenie tablic) lub postawienia od nowa. Stwierdzono równieŜ
brak 113 znaków drogowych (E-10, E-22a) co stanowi prawie 19% zamontowanego
oznakowania drogowego oraz uszkodzenia 178 znaków drogowych, co stanowi
ponad 30% zamontowanego oznakowania drogowego.
W sezonie turystycznym, ze względu na charakter większości obiektów (obiekty
sakralne na co dzień nie udostępniane turystycznie) konieczne jest stworzenie
systemu udostępniania ich do zwiedzania (ponad 30 obiektów /rok) poprzez
szkolenie i zatrudnienie osób odpowiedzialnych za udostępnienie wnętrz obiektów.
Kompleksowe zarządzanie Szlakiem wymaga stworzenia lokalnych sieci partnerów
odpowiedzialnych za udostępnianie obiektów, kontakty ze społecznością lokalną,
zarządcami obiektów oraz szkolenia w poszczególnych rejonach Małopolski.
Stworzenie internetowego punktu informacyjnego o SAD oraz jego bieŜąca
aktualizacja pozwoli na dotarcie ze szczegółową i aktualną informacją do wszystkich
zainteresowanych turystów, organizatorów turystyki przyjazdowej oraz promocję
Szlaku.

Zakładane efekty po realizacji zadań zleconych konkursem:
− wymiana oraz uzupełnienie oznakowania obiektów skupionych na Szlaku
Architektury Drewnianej oraz dróg dojazdowych do nich,
− stworzenie platformy współpracy między zarządzającymi obiektami – idea
wspólnej promocji,
− monitoring ruchu turystycznego na SAD – rozpoznanie profilu oraz
określenie potrzeb turystów podróŜujących po szlaku (raport nt. ruchu
turystycznego na SAD),
− otworzenie ponad 30 obiektów dla ruchu turystycznego w sezonie letnim
oraz aktywizacja szlaku (koncerty, wystawy, warsztaty, konferencje, wizyty
studyjne),
− promocja oferty turystycznej Województwa Małopolskiego – Szlaku
Architektury Drewnianej wśród organizatorów turystyki i tour – operatorów,
− stworzenie internetowego punktu informacyjnego o SAD – baza danych na
temat zarządców obiektów skupionych na SAD i moŜliwości ich zwiedzania
(promocja w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej).
B. „Rozwój agroturystyki w Małopolsce”.
W ramach realizacji zadania powierzone będzie działanie polegające w szczególności
na:
− kategoryzacji i oznakowaniu gospodarstw agroturystycznych.
Wybór ofert:
W wyniku konkursu przewiduje się sfinansowanie jednej oferty.
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Uzasadnienie dla wyboru priorytetów.
Szacuje się, Ŝe w Małopolsce funkcjonuje około 900 gospodarstw agroturystycznych,
z czego wg analizy przeprowadzonej w br. tylko 10% obiektów poddało się
kategoryzacji i posiada aktualną rekomendacją Federacji Turystyki Wiejskiej.
Zgodnie z ustawą o Usługach turystycznych kategoryzacji wymagają obiekty
hotelarskich typu hotel, motel, pensjonat, schronisko turystyczne, schronisko
młodzieŜowe i kamping. Dla innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
Ustawa o usługach turystycznych określa jedynie minimalne wymagania odnośnie
standardu bez konieczności uzyskiwania urzędowej decyzji o ich spełnieniu przez
obiekt. Dla uzyskania potwierdzenia wymagań jakościowych w wiejskiej bazie
noclegowej obiekty poddawane są ocenie wg kategoryzacji opracowanej Polską
Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Posiadanie kategoryzacji
jest gwarancją zapewnienia turystom odpowiednich warunków wypoczynku (standard
noclegu, jakość obsługi).
Zakładane efekty po realizacji zadań zleconych konkursem:
− skategoryzowanie gospodarstw agroturystycznych w Małopolsce –
jednolity system oznakowania (ponad 45 oznakowanych gospodarstw
agroturystycznych),
− stworzenie oferty agroturystycznej Małopolski.
C. „Rozwój turystyczny Karpat”.
W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające w szczególności na:
− rozwoju produktów turystyki zimowej w Małopolsce – wytyczanie,
znakowanie oraz renowacja tras do narciarstwa biegowego,
− rozwoju produktu turystyki zimowej w Małopolsce – rozwój i promocja
turystyki na „rakietach śnieŜnych”,
− stworzeniu markowego produktu turystycznego „Szlakiem bundza
i oscypka”,
− promocji i aktywizacji produktów turystycznych Karpat.
Wybór ofert:
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niŜ jednej oferty.
Uzasadnienie dla wyboru priorytetów:
Małopolska jest regionem szczególnie predysponowanym do rozwoju turystyki
zimowej, w tym pieszej turystyki górskiej. Narciarstwo biegowe oraz turystyka górska
na rakietach śnieŜnych stają się coraz popularniejszym sposobem spędzania czasu
wolnego. Wytyczenie i oznakowanie tras narciarstwa biegowego pozwoli na
stworzenie alternatywnej do narciarstwa zjazdowego formy uprawiania sportów
zimowych, odciąŜy z nadmiernej liczby turystów ośrodki i stacje narciarskie oraz
wzbogaci zimową ofertę turystyczną Małopolski.
W 2007 r. Województwo Małopolskie w ramach otwartego konkursu ofert
„Małopolska Gościnna” rozpoczęło tworzenie nowego produktu turystycznego –
turystyki górskiej na rakietach śnieŜnych. Wytyczonych i oznakowanych zostało 12
tras o łącznej długości 112,4 km na terenie Podbabiogórza i Pasma Jaworzyny
Krynickiej. Powstanie nowych tras górskich na obszarze całych Karpat oraz ich
promocja powoli na stworzenie kompleksowego produktu turystyki zimowej w
Województwie. Wytyczenie oraz wypromowanie „Szlaku bundza i oscypka” stanowi
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realizację polityki Województwa w zakresie rozwoju tradycyjnych produktów
regionalnych -„Małopolskich Smaków”. Nowe produkty turystyczne Karpat wymagają
zintegrowanego systemu promocji.
Zakładane efekty po realizacji zadań zleconych konkursem:
− wytyczenie i oznakowanie około 80 km nowych tras do uprawiania turystyki
zimowej w Małopolsce,
− rozwój produktu turystycznego - zimowej turystyki górskiej „na rakietach
śnieŜnych”,
− popularyzacja narciarstwa biegowego oraz turystyki na rakietach
śnieŜnych wśród turystów,
− stworzenie markowego produktu turystycznego „Szlakiem bundza i
oscypka”.
D. Rozwój produktów turystycznych.
W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające w szczególności na:
• utrzymaniu, renowacji i tworzeniu infrastruktury szlaków turystycznych
w regionie,
• oznakowaniu dróg dojazdowych do atrakcji i infrastruktury turystycznej
regionu,
• tworzenie nowych produktów turystycznych.
Wybór ofert:
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niŜ jednej oferty.
Uzasadnienie merytoryczne dla wyboru priorytetów.
Otwarty konkurs ofert w dziedzinie turystyki pozwoli na identyfikację
najwartościowszych projektów słuŜących rozwojowi przemysłów czasu wolnego,
których realizacja przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej
Województwa Małopolskiego i zwiększenia liczby osób korzystających z oferty
turystycznej regionu. Do najbardziej poŜądanych działań naleŜy poprawa
bezpieczeństwa uprawiania turystyki poprzez monitoring i renowację istniejących
szlaków turystycznych, wyznaczanie nowych szlaków oraz oznakowanie dróg
dojazdowych do atrakcji i infrastruktury turystycznej regionu. Tworzenie nowych
i rozbudowa juŜ istniejących atrakcji i produktów turystycznych w Małopolsce
wzbogaci ofertę turystyczną regionu.
Zakładane efekty po realizacji zadań zleconych konkursem:
− wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez tworzenie nowych
i rozbudowę istniejących produktów turystycznych,
− poprawa oznakowania atrakcji turystycznych oraz dróg dojazdowych do
atrakcji turystycznych regionu,
− wytyczenie nowych szlaków turystycznych w regionie,
− poprawa bezpieczeństwa podróŜowania poprzez renowację szlaków
turystycznych i monitoring ich stanu technicznego,
− poprawa jakości podróŜowania po Małopolsce.
Realizator zadania
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Turystyki UMWM
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Zespół ds. rozwoju turystyki
Obszar VII. Ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Zadanie VII.1
Aktywizacja gospodarcza i ochrona dziedzictwa obszarów wiejskich
w małopolskich Karpatach.
W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające między innymi na:
− organizowaniu szkoleń dla rolników (m.in. wytwórców produktów
pochodzenia owczego) mających na celu zachęcenie do zakładania grup
producentów rolnych oraz uzyskania i podnoszenia kwalifikacji w zakresie
prowadzenia zrównowaŜonej gospodarki rolnej,
− zorganizowaniu wypasu kulturowego na wybranych polanach reglowych.
Planuje się powierzenie następujących zadań:
− opracowanie koncepcji rozwoju rynku produktów pochodzenia owczego
i koziego.
Wybór ofert:
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niŜ jednej oferty.
Zakładane efekty po realizacji zadań zleconych konkursem
− podniesienie kwalifikacji rolników,
− zwiększenie liczby grup producentów rolnych,
− zachowanie i rekultywacja polan reglowych na potrzeby wypasu owiec,
zorganizowanie wypasu kulturowego na wybranych polanach reglowych,
− opracowanie koncepcji rozwoju rynku produktów regionalnych
i tradycyjnych.

Realizator zadania
Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zespół rozwoju wsi i gospodarki wodnej
ZadanieVII.2
Wspomaganie wytwórców produktów tradycyjnych i regionalnych oraz
produktów rolnictwa zrównowaŜonego.
W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające między innymi na:
− zorganizowaniu szkoleń dla producentów w zakresie wymogów
weterynaryjnych, higienicznych, sanitarnych, które muszą być spełnione przy
produkcji produktów tradycyjnych i regionalnych,
− wsparciu przedsięwzięć prezentujących i popularyzujących na terenie
województwa małopolskiego produkty tradycyjne i regionalne,
− opracowaniu materiałów etnograficznych potwierdzających wykorzystywanie
tradycyjnych metod produkcji od co najmniej 25 lat na potrzeby rejestracji
produktów jako tradycyjne i regionalne.
Planuje się powierzenie następującego zadania:
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− Inwentaryzacja
hodowlanych.

rodzimych,

małopolskich

gatunków

i

ras

zwierząt

Wybór ofert:
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niŜ jednej oferty.
Zakładane efekty po realizacji zadań zleconych konkursem:
− podniesienie kwalifikacji i poziomu wiedzy fachowej wytwórców produktów
tradycyjnych i regionalnych,
− rozpowszechnienie wiedzy na temat produktów tradycyjnych i regionalnych
wśród konsumentów,
− rozszerzenie listy produktów tradycyjnych i liczby produktów regionalnych,
− utworzenie listy rodzimych, małopolskich gatunków i ras zwierząt
hodowlanych.
Realizator zadania
Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM
Zespół rozwoju wsi i gospodarki wodnej.
Zadanie VII.3
„DoposaŜenie

organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego
i ochrony środowiska w sprzęt do ratownictwa techniczno-chemicznoekologicznego”
W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające w szczególności na:
− poprawie bezpieczeństwa mieszkańców
− szybkim i skutecznym usunięciu skaŜeń chemiczno-ekologicznych.
Wybór ofert:
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niŜ jednej oferty.
Uzasadnienie dla wyboru priorytetów:
Planowane doposaŜenie spowoduje poprawę skuteczności działań ratowniczych przy
miejscowych zagroŜeniach terenu jak równieŜ podniesie bezpieczeństwo
mieszkańców, ruchu drogowego oraz pozwoli na szybszą likwidację skaŜeń
chemiczno-ekologicznych.
Zakładane efekty po realizacji zadań zleconych konkursem:
Efektem realizacji konkursu będzie podniesienia standardów wyposaŜenia
organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego, co wpłynie na
poprawę poziomu ratownictwa i przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa
ratowników a tym samym bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu.
Realizator zadania:
Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM
Zespół środowiska.
Obszar VIII. Rozwój gospodarczy i rynek pracy
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Zadanie VIII.1.
„KONSERWATOR” – edycja 2008. Program czasowego zatrudnienia osób
długotrwale bezrobotnych zagroŜonych wykluczeniem społecznym przy
pracach związanych z zachowaniem i rewitalizacją substancji zabytkowej oraz
ochroną krajobrazu kulturowego na terenie województwa małopolskiego
Konkurs będzie polegał na dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy projektów
w ramach Programu czasowego zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych
zagroŜonych wykluczeniem społecznym przy pracach związanych z zachowaniem
i rewitalizacją substancji zabytkowej oraz ochroną krajobrazu kulturowego na terenie
województwa małopolskiego.
Wybór ofert:
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niŜ jednej oferty.
Uzasadnienie dla wyboru priorytetów:
W priorytety te wpisują się cele Programu Konserwator – edycja 2008:
− zmniejszenie
ryzyka
wykluczenia
społecznego
osób
długotrwale
bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy poprzez
nawiązanie ponownego kontaktu z pracą,
− zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy osób długotrwale bezrobotnych,
zagroŜonych wykluczeniem społecznym, poprzez nabycie nowych kwalifikacji
i umiejętności bądź odnowienie juŜ posiadanych,
− wsparcie instytucji kultury i innych podmiotów realizujących zadania na rzecz
zachowania i rewitalizacji substancji zabytkowej oraz ochrony krajobrazu
kulturowego w Województwie Małopolskim,
− aktywizacja turystyczna Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej –
markowego produktu regionalnego - poprzez rozszerzenie opieki nad
zabytkami i ich lepsze udostępnianie zwiedzającym.
Zakładane efekty po realizacji zadań zleconych konkursem:
− ponowny kontakt z pracą osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji
na rynku pracy,
− zwiększenie atrakcyjności zawodowej osób długotrwale bezrobotnych,
zagroŜonych wykluczeniem społecznym,
− zapewnienie środków do Ŝycia osobom bezrobotnym przyczyniające się do
zmniejszenia zagroŜenia wykluczeniem społecznym,
− wykonanie prac na rzecz zachowania i ochrony zabytków oraz
upowszechniania i promocji dóbr kultury,
− rozszerzenie opieki nad zabytkami na Małopolskim Szlaku Architektury
Drewnianej, w szczególności nad wysokiej klasy zabytkami sakralnymi oraz
poprawa jakości udostępniania zabytków zwiedzającym.
Realizator zadania
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Turystyki UMWM
Zadanie VIII.2
Konkurs na realizację zadań w ramach projektu: „ABC Gospodarki Społecznej
– Aktywacja, Biznes, Coaching”, realizowanego w ramach Priorytetu VII
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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W ramach realizacji zadania w szczególności wspierane będą następujące
działania:
- wypracowanie i wdroŜenie modelu Inkubatora Ekonomii Społecznej,
opracowanie publikacji z tego zakresu,
- organizacja szkoleń i doradztwa w zakresie zakładania i prowadzenia
podmiotów aktywizacji społecznej i zawodowej,
- praca z wybraną grupą osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym zgodnie
z modelem Trenera Zatrudnienia Wspieranego,
- promocja projektu.
Uzasadnienie dla wyboru priorytetów:
W priorytety te wpisują się cele projektu „ABC Gospodarki Społecznej – Aktywizacja,
Biznes, Coaching”:
Cel ogólny: aktywizacja zawodowa i społeczna osób mających trudności
z wejściem bądź powrotem na rynek pracy, a takŜe wsparcie dla powstawania i
rozwoju podmiotów aktywizacji społecznej i zawodowej w Małopolsce.
Cele szczegółowe:
1. Wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób zagroŜonych wykluczeniem
społecznym.
2. Wzrost liczby podmiotów aktywizacji społecznej i zawodowej w regionie i
usprawnienie ich działalności.
Zakładane efekty po realizacji zadań zleconych konkursem:
Realizacja projektu przyczyni się do podwyŜszenia aktywności zawodowej
i społecznej os. zagroŜonych wykluczeniem społecznym, zwiększenia liczby
podmiotów aktywizacji społecznej i zawodowej w regionie.
Główne rezultaty projektu:
- wyŜsza aktywność zawodowa i społeczna osób zagroŜonych wykluczeniem
społecznym w Małopolsce,
- wyŜsze kompetencje osób pracujących z zagroŜonymi wykluczeniem
społecznym,
- wyŜsze kompetencje osób planujących załoŜyć nowy podmiot ekonomii
społecznej,
- większa liczba podmiotów działających na rzecz aktywizacji społecznej
i zawodowej w regionie,
- wyŜsza świadomość społeczna nt. zagadnień z obszaru ekonomii społecznej
Realizator zadania:
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Obszar IX. Działania na rzecz rozwoju trzeciego sektora
Zadanie IX.1
Wsparcie rozwoju infrastruktury społecznej „trzeciego sektora”.
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W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające w szczególności na:
− tworzeniu profesjonalnych punktów informacyjno-doradczych dla organizacji
pozarządowych,
− wsparciu fachowego poradnictwa, doradztwa dla organizacji pozarządowych,
− organizacji szkoleń, warsztatów dla organizacji pozarządowych.
Wybór ofert:
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niŜ jednej oferty.
Uzasadnienie dla wyboru priorytetów:
ZróŜnicowanie wewnątrz III sektora to jedna z głównych barier jaka stoi dziś na jego
drodze rozwoju i z którą sektor pozarządowy nie jest w stanie samodzielnie sobie
poradzić. Dlatego teŜ, aby sektor pozarządowy mógł wypełniać naleŜycie
przypisywane mu funkcje i moŜliwe do realizacji zadania naleŜy przede wszystkim
wzmacniać jego potencjał między innymi poprzez wsparcie rozwoju jego społecznej
infrastruktury. Silne i sprawne organizacje pozarządowe stanowią bazę dla rozwoju
społeczności lokalnych oraz regionalnych, dzięki temu iŜ budują wśród nich poczucie
współodpowiedzialności za losy regionu mają powaŜny wpływ na jego rozwój.
Dlatego teŜ, naleŜy podejmować i prowadzić działania zmierzające do wyrównywania
szans organizacji pozarządowych stwarzając im warunki do pręŜnego i efektywnego
rozwoju. Podejmowane działania powinny przede wszystkim:
− wzmacniać potencjał organizacji pozarządowych poprzez kształcenie ich
działaczy, pracowników i współpracowników;
− wspierać rozwój zaplecza merytorycznego i eksperckiego organizacji;
− wspierać działania na rzecz wyrównywania dysproporcji w dostępie do wiedzy
i informacji oraz zapewniać dostęp do wszechstronnej fachowej wiedzy
i informacji;
− wspierać i wzmacniać działające organizacje pozarządowe oraz podnosić
standardy ich działalności.
Zakładane efekty po realizacji zadań zleconych konkursem:
Zwiększenie profesjonalizmu kadr i wzmocnienie instytucjonalne małopolskich
organizacji pozarządowych, a poprzez to podniesienie standardów działalności
organizacji pozarządowych, co w konsekwencji przyczyni się do efektywnej realizacji
zadań publicznych Województwa Małopolskiego.
Realizator zadania:
Kancelaria Urzędu UMWM
Zespół współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Zadanie IX.2
Wzmocnienie procesów integracji sektora pozarządowego w Małopolsce.
W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające w szczególności na:
1. wsparciu i promocji procesów federalizacji:
a. wspieraniu funkcji rzeczniczych i reprezentacyjnych federacji,
b. organizowaniu akcji informacyjno-promocyjnych dot. federacji organizacji
(plakaty, foldery, ulotki, wydawnictwa, itp.),

29

2. organizacji Małopolskich Targów Organizacji Pozarządowych jako platformy
współpracy wewnątrzsektorowej, zapewniajacej spotkanie organizacji
zainteresowanych współpracą, budową partnerstw, realizacją wspólnych
projektów.
Wybór ofert:
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niŜ jednej oferty.
Uzasadnienie dla wyboru priorytetów:
Proces integracji sektora pozarządowego jest niezwykle istotnym wyzwaniem jakie
dziś stoi przed III sektorem, stając się nie tylko szansą ale i bazą dla jego rozwoju.
Organizacje pozarządowe występując samotnie w obronie swoich interesów mają
niewielkie szanse na osiągnięcie celu. Samorząd województwa małopolskiego mając
świadomość, iŜ federacje organizacji mogą stać się waŜnym partnerem realizującym
zadania o randze regionalnej, od 2004 roku promuje ideę federacji zwłaszcza
w kontekście istnienia partnerów realizujących przedsięwzięcia o charakterze
regionalnym, a takŜe federacji jako szansy na rozwój i działania małych organizacji.
Zakładane efekty po realizacji zadań zleconych konkursem:
Wpływ na rozwój regionalny Małopolski poprzez silne i sprawne organizacje
pozarządowe.
Realizator zadania:
Kancelaria Urzędu UMWM
Zespół współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Zadanie IX.3.
Promocja i organizacja wolontariatu.
W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające w szczególności na
upowszechnianiu postaw związanych z wolontariatem wśród mieszkańców
Małopolski poprzez następujące działania:
− tworzenie centrów wolontariatu,
− organizowanie akcji i imprez popularyzujących i upowszechniających
wolontariat (konkursy, kampanie społeczne, koncerty, targi itp.),
− podnoszenie
kwalifikacji
wolontariuszy,
organizowanie
szkoleń,
konferencji, warsztatów dla przyszłych wolontariuszy,
− opracowania i publikacje dotyczące wolontariatu w Małopolsce,
− wolontariat studencki,
− wolontariat w szkole.
Wybór ofert:
W wyniku konkursu przewiduje się dofinansowanie więcej niŜ jednej oferty.

Uzasadnienie dla wyboru priorytetów:
− zainteresowanie wolontariatem z roku na rok wzrasta. W wysokim stopniu
występuje wśród ludzi młodych, uczniów, studentów, ale systematycznie
dołączają do nich równieŜ osoby w wieku 36-45 jak i duŜo starsi,
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− otwarty konkurs ofert „Promocja i organizacja wolontariatu” ma na celu
pomóc tym wszystkim niosącym bezinteresowną pomoc w zdobyciu
szerokiej wiedzy na temat wolontariatu. Z badań wynika, Ŝe 31%
wolontariuszy ma wykształcenie wyŜsze i chce w dalszym ciągu poszerzać
swoją wiedzę. Konkurs ten daje równieŜ szansę na zdobycie pracy
i doświadczenia w wielu organizacjach pozarządowych, co moŜe
owocować w przyszłej karierze zawodowej,
− największy odsetek wolontariuszy przypada na Polskę południową, gdzie
w porównaniu do Polski centralnej jest ich o 12% więcej. Co raz większe
zaangaŜowanie w wolontariat wynika z jego wrastającej popularności oraz
powszechniejszej obecności organizacji pozarządowych w mediach.
Powodem podjęcia pracy społecznej przez wolontariuszy są ich
przekonania moralne, religijne, polityczne jak równieŜ zainteresowania
oraz nadzieja na odwzajemnienie tej pomocy w przyszłości.
Zakładane efekty po realizacji zadań zleconych konkursem:
Organizowane w ramach konkursu akcje i imprezy popularyzujące, a takŜe
upowszechniające wolontariat, róŜnego rodzaju konkursy (kampanie społeczne,
koncerty, imprezy, wyjazdy, konferencje, szkolenia, targi) znacznie podniosą
kwalifikacje wolontariuszy.
Realizator zadania:
Kancelaria Urzędu UMWM
Zespół Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Działanie 2.
Wykorzystanie funduszy strukturalnych przez organizacje pozarządowe do
realizacji zadań poŜytku publicznego.
W roku 2008 samorząd województwa będzie uczestniczył we wdraŜaniu
następujących programów i inicjatyw związanych ze środkami europejskimi:
• Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
• Regionalny komponent Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
mogą
być
beneficjentami
(wnioskodawcami)
Organizacje
pozarządowe
w następujących działaniach PO KL:
Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie
i. Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i
samozatrudnienia.
Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu
aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
Priorytet VII – Promocja integracji społecznej
-

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.
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-

-

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora
ekonomii społecznej.
i. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagroŜonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
ii. Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – projekty
konkursowe
Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki
-

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.
i. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych
i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe.
ii. Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz
adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez
partnerów społecznych.

-

Działanie 8.2 Transfer wiedzy
i. Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki
i przedsiębiorstw – projekty konkursowe

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty.
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu
upowszechnienia edukacji przedszkolnej - projekty konkursowe.
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic
w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe
-

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego.

-

Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego.

-

Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

-

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

•

Europejska Współpraca Terytorialna wymiary A, B, C (współpraca
transgraniczna, współpraca transnarodowa, współpraca międzyregionalna
obejmująca całe terytorium UE)
• Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III - zakończenie realizacji programu
Komponent C: Projekt GROW, Projekt SMART
Wybrane formy współpracy:
Zgodnie z obowiązującymi procedurami programów operacyjnych w tym m.in.:
przeprowadzanie przetargów, konkursówy projektów, organizację szkoleń,

32

przygotowywanie wydawnictw, prowadzenie punktów konsultacyjnych, udzielanie
porad indywidualnych.
Działania w zakresie informacji i promocji prowadzić będzie Centrum Informacji
Fundusze Europejskie w Małopolsce FEM, z którego usług będą mogli korzystać
przedstawiciele organizacji pozarządowych. Oferta Centrum Informacyjnego FEM to
przede wszystkim bezpłatne konsultacje na temat moŜliwości pozyskania środków
z funduszy europejskich oraz bezpłatne szkolenia w zakresie pisania wniosku
o dofinansowanie oraz realizacji projektu. Efektem lepszego dostępu do informacji na
temat moŜliwości pozyskania funduszy powinna być większa ilość bardzo dobrych
projektów oraz procentowy wzrost udziału projektów organizacji pozarządowych
w ogólnej liczbie składanych wniosków o dofinansowanie.
Realizator działań:
departamenty
Urzędu
Marszałkowskiego
(w
szczególności
Departament Polityki Regionalnej oraz Departament Funduszy
Europejskich)
wojewódzkie jednostki organizacyjne (w szczególności Wojewódzki
Urząd Pracy).
Działanie 3
Wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON) do realizacji zadań słuŜących wyrównaniu szans
osób niepełnosprawnych.
W roku 2008 samorząd województwa wspierał będzie następujące zadania:
− dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 27, poz. 2016),
dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób
niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów,
− dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności
zawodowej,
− Program Wyrównywanie RóŜnic Między Regionami – Obszar A,
dofinansowanie wyposaŜenia obiektów słuŜących rehabilitacji osób
niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny;
Wybrane formy współpracy:
Zgodnie z procedurami obowiązującymi w poszczególnych zadaniach.
Realizator działań:
Departament Polityki Społecznej UMWM
Zespół ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Rozdział V. Postanowienia końcowe.
Finansowanie programu:
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Program jest finansowany z budŜetu Województwa Małopolskiego, Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Pracy, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z dostępnych funduszy
europejskich.
PrzybliŜone terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert:
− grudzień 2007 – marzec 2008 roku - otwarte konkursy ofert na zadania
z dziedziny: kultury fizycznej i sportu, kultury, turystyki, polityki społecznej,
profilaktyki i przeciwdziałania uzaleŜnieniom, ochrony i promocji zdrowia,
edukacji, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wzmocnienia
potencjału małopolskich organizacji pozarządowych,
− marzec – kwiecień 2008 - konkurs na zadania związane z rynkiem pracy
"Konserwator"
Konkursy mogą być takŜe ogłaszane w innych terminach w trakcie całego roku
budŜetowego.
Na podstawie niniejszego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2008
mogą być takŜe ogłaszane konkursy na zadania realizowane w roku 2009.
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