UCHWAŁA Nr 383/11
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 5 kwietnia 2011 r.

w sprawie przekazania Sejmikowi Województwa Małopolskiego sprawozdania
z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2010”.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), art. 5a ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.
z 2010 r. Nr 234, poz.1536), Uchwały Nr XXXVIII/593/09 Sejmiku Województwa
Małopolskiego z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
poŜytku publicznego na rok 2010”, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co
następuje:
§1
Zarząd Województwa Małopolskiego przekazuje Sejmikowi Województwa
Małopolskiego roczne sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
poŜytku publicznego na 2010 rok”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa Małopolskiego.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) nałoŜyła w art. 5a ust. 3 na
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przedłoŜenia, nie
później niŜ do dnia 30 kwietnia kaŜdego roku, organowi stanowiącemu jednostki
samorządu terytorialnego sprawozdania z realizacji programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
poŜytku publicznego za rok poprzedni.
Przygotowane

sprawozdanie

z

realizacji

Programu

współpracy

na 2010 rok stanowi wykonanie obowiązku wyraŜonego w art. 5a ust. 3 cyt. wyŜej
ustawy.

Załącznik do Uchwały Nr 383/11
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 5 kwietnia 2011 r.

Sprawozdanie z realizacji
Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego
w 2010 roku.

Rozdział I. Wprowadzenie.
Rozdział II. Cel główny i cele szczegółowe programu.
Rozdział III. Zasady współpracy.
Rozdział IV. Zakres podmiotowy programu.

Rozdział V. Zakres przedmiotowy.
Cel 1. Rozwój dialogu obywatelskiego w Małopolsce
Działanie 1. Działalność regionalnej i lokalnych rad poŜytku publicznego.
Działanie 2. Udział organizacji pozarządowych w pracach branŜowych
zespołów opiniująco-doradczych powoływanych z inicjatywy Samorządu
Województwa.
Cel 2. Wzmocnienie sektora pozarządowego w Małopolsce.
Działanie 1: Rozwój zaplecza instytucjonalnego i osobowego organizacji
pozarządowych.
Działanie 2. Wzmacnianie wizerunku organizacji pozarządowych.
Działanie 3. Rozwój wolontariatu w Małopolsce.
Cel 3. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów
prowadzących działalność poŜytku publicznego w realizację zadań
publicznych.
Działanie1. Przekazywanie organizacjom pozarządowym i innym
podmiotom realizacji zadań własnych Województwa Małopolskiego w trybie
otwartego konkursu ofert.
Działanie 2. Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań publicznych
finansowanych ze środków funduszy celowych oraz funduszy europejskich.
1. Zadania realizowane ze środków PFRON będących w dyspozycji
Województwa Małopolskiego zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. Nr 14 poz. 92
j.t z późn zmianami),
2. Wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego przez
organizacje pozarządowe.
3. Realizacja Programu INTERREG IVC.
Działanie 3. Projekty partnerskie Samorządu Województwa Małopolskiego
i organizacji pozarządowych.
Cel 4. Wsparcie dla działań prowadzonych przez administrację samorządową
w Małopolsce związanych ze współpracą z sektorem pozarządowym
poprzez upowszechnianie dobrych praktyk, wzajemną wymianę
doświadczeń, promocję partnerstw publiczno-społecznych.
Rozdział VI. Formy współpracy
Rozdział VII. Priorytetowe zadania w 2010 roku.
Rozdział VIII. Okres realizacji programu.
Rozdział IX. Finansowanie programu.
Rozdział X. Postanowienia końcowe.

Rozdział I. Wprowadzenie.
Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XXXVIII/593/09 z dnia 30
listopada 2009 r. przyjął „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2010”.

Program to dokument wyznaczający politykę Województwa wobec
organizacji pozarządowych w 2010 roku, a zarazem odpowiedź na istotne
fragmenty Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013.
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 dąŜeniu do rozwoju Małopolski.
Rozdział II. Cel główny i cele szczegółowe programu.
Cel główny Programu:

Głównym celem Programu było zwiększenie udziału organizacji
pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność poŜytku
publicznego w realizację zapisów Strategii Rozwoju Województwa
Małopolskiego na lata 2007-2013.
Cel główny Programu realizowany był poprzez następujące cele szczegółowe:
Cele szczegółowe:
1. Rozwój dialogu obywatelskiego w Małopolsce.
2. Wzmocnienie sektora pozarządowego w Małopolsce.
3. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów
prowadzących działalność poŜytku publicznego w realizację zadań
publicznych.
4. Wsparcie dla działań prowadzonych przez administrację samorządową
w Małopolsce związanych ze współpracą z sektorem pozarządowym.

Rozdział III. Zasady współpracy
Samorząd Województwa Małopolskiego przy współpracy z organizacjami
pozarządowymi kierował się następującymi zasadami:
a. 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

b.

c.

d.

e.

f.

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,
zasadą uczciwej konkurencji – co oznacza, Ŝe Województwo Małopolskie
zlecać będzie wykonanie zadań publicznych w oparciu o otwarty konkurs ofert.
Rozdział IV. Zakres podmiotowy programu.

Adresatami programu były:
a. organizacje pozarządowe,
b. 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,
c. jednostki organizacyjne i podległe organom administracji publicznej lub przez
nie nadzorowane jako podmioty uprawnione do udziału w otwartych
konkursach ofert na realizacje zadań publicznych,
d. spółdzielnie socjalne.
Rozdział V. Zakres przedmiotowy.
Cel 1.
Rozwój dialogu obywatelskiego w Małopolsce.
Działanie 1.
Działalność regionalnej i lokalnych rad poŜytku publicznego.
1. Rada jest zespołem opiniodawczo-doradczym samorządu województwa
w zakresie realizacji zasady dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa
obywatelskiego, kształtowania właściwej współpracy samorządu województwa
z organizacjami pozarządowymi oraz doskonalenia relacji partnerskich obu sektorów.
W 2010 roku Rada spotkała się na 5 posiedzeniach, na których omawiano m.in.:
tematykę dotyczącą wizerunku organizacji pozarządowych, zagadnienia współpracy
organizacji pozarządowych z biznesem, zasady oraz moŜliwości współpracy
samorządów z organizacjami pozarządowymi, a takŜe dokumenty strategiczne dla
rozwoju Małopolski tj.: Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata
2011-2020 oraz Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011

(opis konsultacji Programu znajduje się w Rozdziale VI). Wszystkie protokoły oraz
relacje z posiedzeń znajdują się na stronie www.malopolskie.pl/ngo.
Realizator działań:
Departament Promocji i Turystyki – obecnie Kancelaria Zarządu
Zespół współpracy z organizacjami pozarządowymi – obecnie Zespół Współpracy
Regionalnej
W 2010 roku Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 690/10 z dnia
24 czerwca 2010 r. przyjęty został projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju
Województwa Małopolskiego „Małopolska 2020. Nieograniczone moŜliwości”.
W związku z pracami nad projektem zaktualizowanej Strategii w dniu 21 września
2010 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Małopolskiej Rady PoŜytku
Publicznego. W efekcie przeprowadzonego spotkania Małopolska Rada PoŜytku
Publicznego wraz z Krakowskim Porozumieniem Organizacji Obywatelskich zgłosiły
szereg uwag dotyczących zapisów projektu Strategii Rozwoju Województwa
Małopolskiego na lata 2011 – 2020. Uwagi zostały wykorzystane w pracach nad
2 projektem Strategii. Pamiętając, iŜ zaangaŜowanie sektora pozarządowego
w zadania publiczne jest konieczne dla prawidłowej realizacji celów określonych
w Strategii, w opisanym systemie realizacji, sektor ten został wskazany, jako jeden
z kluczowych partnerów zewnętrznych. Jednocześnie w odpowiedzi na zgłaszane
postulaty poszerzone zostały zapisy Kierunku 7.2 Kształtowanie i rozwój aktywności
obywatelskiej oraz wzmacnianie kapitału społecznego dotyczące efektywnego
systemu współpracy z sektorem pozarządowym.
Realizator działań:
Departament Polityki Regionalnej
Zespół planowania i analiz regionalnych
strategicznego

–

obecnie

Zespół

planowania

2. W ramach działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego
we współpracy z Małopolską Radą PoŜytku Publicznego oraz Małopolskimi
Ośrodkami Wsparcia Organizacji Pozarządowych (MOWOP) na rzecz utworzenia
w kaŜdej gminie i powiecie lokalnej rady poŜytku publicznego, odbyło się wyjazdowe
posiedzenie Rady poświecone tej tematyce. Podczas spotkania omówiono podstawy
prawne powoływania rad oraz analizę sytuacji w Małopolsce – ile rad juŜ istnieje,
dlaczego nie istnieją oraz główne trudności w ich funkcjonowaniu – opracowaną
przez MOWOP prowadzony przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych na
podstawie przeprowadzonego sondaŜu (ankiety telefonicznej z samorządowymi
koordynatorami współpracy z 19 powiatów, z 19 miast powiatowych oraz
z przedstawicielami organizacji zasiadającymi w radach). W spotkaniu oprócz
członków Rady uczestniczyli takŜe przedstawiciele lokalnych organizacji
pozarządowych z powiatów suskiego, nowotarskiego oraz tatrzańskiego oraz
przedstawiciele tamtejszych samorządów.

Działanie 2.
Udział organizacji pozarządowych w pracach branŜowych zespołów opiniującodoradczych powoływanych z inicjatywy Samorządu Województwa.
W 2010 roku szczególnie aktywnie działały:
1. Wojewódzka Małopolska Rada Zatrudnienia (WRZ).
W 2010 roku odbyło się 5 posiedzeń Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, na
których rozpatrzono wnioski i wydano opinie w następujących sprawach:
• uruchomienia nowych kierunków kształcenia: w zawodzie technik obsługi
turystycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolski Ośrodek
Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Myślenicach; w zawodzie technik
masaŜysta w Szkole Policealnej Pracowników SłuŜb Medycznych i Społecznych
w Gorlicach; w zawodach: technik organizacji usług gastronomicznych, kucharz,
technik hotelarstwa, kelner, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska
Szkoła Gościnności w Myślenicach;
• propozycji podziału środków Funduszu Pracy przyznanych na realizację w 2010
roku zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie;
• uaktualnienia kodów zawodów w „wykazie zawodów dla Województwa
Małopolskiego w przypadku, których moŜe być dokonana refundacja
wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego”
będącego załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 500/2009 Zarządu Województwa
Małopolskiego z dnia 7 maja 2009 roku.
Realizator działań:
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
2. Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Rada jest ciałem opiniodawczo-doradczym dla Marszałka Województwa
Małopolskiego. W zakresie swojego funkcjonowania podejmuje róŜne inicjatywy
w kwestiach, które mają istotny wpływ na osoby niepełnosprawne. W okresie
sprawozdawczym Rada kontynuowała współpracę z Powiatowymi Radami do Spraw
Osób Niepełnosprawnych. Rada była współorganizatorem spotkania w ramach
ogólnokrajowej kampanii konsultacyjnej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób
Niepełnosprawnych (POPON) w sprawie propozycji zmian w systemie wsparcia
zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Spotkanie odbyło się 29 września 2010
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, wzięli w niej udział przedstawiciele
pracodawców osób niepełnosprawnych, samorządowcy oraz parlamentarzyści
i senatorowie. Ponadto członkowie Rady brali czynny udział w pracach Komisji
Konkursowej, powołanej celem oceny merytorycznej wniosków zgłoszonych w dwóch
edycjach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację
zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych w 2010 r. W okresie sprawozdawczym na
posiedzeniach Rada podejmowała między innymi uchwały dotyczące opiniowania
uchwał Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału środków PFRON

przypadających na realizację zadań Województwa Małopolskiego i projektów
złoŜonych w ramach „Programu wyrównywania róŜnic między regionami – obszar A”’
– dotyczących dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
Realizator działań:
Department Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM
Stanowisko ds. współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych – obecnie Zespół ds. osób
niepełnosprawnych
3. Rada ds. Produktów Tradycyjnych.
W roku 2010 odbyły się 4 posiedzenia Rady ds. Produktów Tradycyjnych.
Praca Rady zaowocowała pozytywnym zaopiniowaniem 10 wniosków. W rezultacie
tych opinii Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powiększył do liczby 43 listę
małopolskich produktów tradycyjnych.
Realizator działań:
Departament Rolnictwa i Geologii – obecnie Departament Środowiska, Rolnictwa
i Geodezji
Zespół Rozwoju Wsi – obecnie Zespół Rolnictwa
4. Doradczy Zespół Oceniający Obiekty Hotelarskie.
W 2010 roku na podstawie Zarządzenia nr 114/2010 Marszałka Województwa
Małopolskiego z dnia 27 października 2010 roku, nastąpiła zmiana nazwy na Zespół
Oceniający Obiekty Hotelarskie. W 2010 r. z udziałem Zespołu przeprowadzonych
zostało 31 ocen obiektów hotelarskich.
Realizator działań:
Departament Promocji i Turystyki – obecnie Departament Turystyki, Sportu i
Promocji
Zespół ds. usług turystycznych
5. Kapituła Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” dla
Najlepszych Organizacji Prowadzących Działalność PoŜytku Publicznego oraz
Kapituła Nagrody Samorządu Województwa „Amicus Hominum” dla Osób
Działających na Rzecz Dobra Innych.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych są takŜe członkami Kapituł
Nagród „Kryształy Soli” oraz „Amicus Hominum”. Zgodnie z regulaminami Nagród
w skład Kapituły w danym roku wchodzą Laureaci Grand Prix roku ubiegłego oraz
przedstawiciele Małopolskiej Rady PoŜytku Publicznego oraz inni przedstawiciele
ngo’s.
Realizator działań:
Departament Promocji i Turystyki – obecnie Kancelaria Zarządu
Zespół współpracy z organizacjami pozarządowymi – obecnie Zespół Współpracy
Regionalnej

6. Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
W roku 2010 Instytucja Pośrednicząca (IP) w jeszcze pełniejszym zakresie
dąŜyła do włączenia członków Podkomitetu Monitorującego (PKM) do aktywnego
udziału w pracach, których finalnym, najistotniejszym rezultatem miały być Plan
Działania (PD) na rok 2011. Mając na uwadze cenne doświadczenia członków PKM
i wiedzę w zakresie aktualnych problemów społeczno – gospodarczych regionu,
niezmiernie istotną kwestią dla IP stało się skorzystanie z ich wsparcia, dzięki
któremu wspólnie wypracowano treść PD, w szczególności brzmienie kryteriów
dostępu oraz kryteriów strategicznych. Dodatkowo, w roku 2010 na bazie PKM
została utworzona pierwsza w Polsce Regionalna Sieć Tematyczna. Zaopiniowała
ona pierwszą w kraju strategię wdraŜania projektu innowacyjnego – tj. projektu
systemowego „DiAMEnT- Dostrzec i Aktywizować MoŜliwości Energię Talenty”.
W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia Podkomitetu w trybie
stacjonarnym. Dodatkowo w międzyczasie, utrzymywano stały kontakt z członkami
PKM, czego wynikiem było skonsultowanie dokumentów i podjęcie 4 uchwał w trybie
obiegowym. W 2010 r. podjęto uchwały w sprawie zmiany regulaminu prac PKM;
w sprawie powołania Regionalnej Sieci Tematycznej w Województwie Małopolskim;
w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej PO KL akceptacji zmian do
Planów Działań na rok 2010 komponentu regionalnego PO KL oraz w sprawie
rekomendowania Instytucji Zarządzającej PO KL akceptacji projektu Planów Działań
na rok 2011 komponentu regionalnego PO KL.
Realizator działań:
Departament Polityki Regionalnej
Zespół Programowania, Monitoringu i Ewaluacji PO KL
7. Komitet Monitorujący Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM
MRPO).
W 2010 roku zorganizowano 3 posiedzenia KM MRPO, w trakcie których
podjęto 6 uchwał, w tym 1 w trybie obiegowym. Przedmiotem posiedzeń były m.in.
prezentacje stanu bieŜącej realizacji MRPO i wyników badań ewaluacyjnych, zmiany
w kryteriach wyboru projektów oraz zatwierdzenie sprawozdania rocznego z realizacji
MRPO. Ponadto, z uwagi na powodzie, które dotknęły województwo, na XII
posiedzeniu przedstawiono dodatkowo informacje o działaniach Instytucji
Zarządzającej związanych z wykorzystaniem MRPO do łagodzenia skutków powodzi.
Realizator działań:
Departament Polityki Regionalnej
Zespół Programowania, Monitoringu i Ewaluacji PO KL

Cel 2.
Wzmocnienie sektora pozarządowego w Małopolsce.

Działanie 1:
Rozwój zaplecza instytucjonalnego i osobowego organizacji pozarządowych.
1. Działalność

Małopolskiej
Pozarządowych (MOWOP).

Sieci

Ośrodków

Wsparcia

Organizacji

Małopolska Sieć MOWOP to kompleksowy system wsparcia i poradnictwa dla
organizacji pozarządowych w Małopolsce. Punkty były prowadzone przez
organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert i działały
w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Oświęcimiu. Takie
rozmieszczenie terytorialne Ośrodków podyktowane było ułatwieniem dostępu do ich
oferty organizacjom pozarządowym z całej Małopolski.
Zadania, jakie przekazane zostały Ośrodkom do realizacji na rzecz organizacji
pozarządowych to: świadczenie fachowego, wieloaspektowego poradnictwa
i doradztwa; organizacja profesjonalizujących szkoleń i warsztatów; porady
specjalistów z róŜnych dziedzin; wspieranie rozwoju zatrudnienia oraz wspieranie
rozwoju zarządzania, poprzez jakość w organizacjach pozarządowych; doradztwo
i pomoc w tworzeniu nowych ngo’s; pomoc w poszukiwaniu partnerów
i zawiązywaniu partnerstw dla realizacji projektów; monitoring inicjatyw na terenie
działalności ośrodka pod kątem realizacji wspólnych projektów i programów na rzecz
społeczności lokalnej.
Ponadto w 2010 roku MOWOP rozpoczęły realizację projektu „Sieć MOWES –
Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz wzmocnienia
potencjału i rozwoju sektora ES w regionie”, dofinansowanego z PO KL w ramach
Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Liderem projektu jest Fundacja
im. Hetmana Jana Tarnowskiego, a pozostałymi partnerami Fundacja Biuro Inicjatyw
Społecznych BIS i Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji. Głównym celem
projektu jest wypromowanie ekonomii społecznej i wzmocnienie min. 150 podmiotów
i min. 450 osób w zakresie ekonomii społecznej i zbudowanie otoczenia
sprzyjającego jej rozwojowi w Małopolsce. Projekt adresowany jest do organizacji
pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych
chcących załoŜyć działalność gospodarczą z terenu Małopolski.
Realizator działań:
Departament Promocji i Turystyki – obecnie Kancelaria Zarządu
Zespół współpracy z organizacjami pozarządowymi – obecnie Zespół Współpracy
Regionalnej
2. Podjęcie działań na rzecz utworzenia funduszu poŜyczkowo-poręczeniowego

dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych.
Zadanie niezrealizowane ze względu na brak środków w budŜecie Województwa na
rok 2010.

Realizator działań:
Departament Promocji i Turystyki – obecnie Kancelaria Zarządu
Zespół współpracy z organizacjami pozarządowymi – obecnie Zespół Współpracy
Regionalnej
3. Wsparcie dla procesów integracji wewnętrznej sektora pozarządowego

w Małopolsce, w szczególności poprzez organizację konferencji
Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych, Małopolskiego Forum
Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
a) Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych.
XIII konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych odbyła się
16 listopada 2010 r. pod hasłem „Partnerstwo – przyszłość sektora pozarządowego”.
Podczas konferencji rozmawiano o współpracy organizacji pozarządowych
z mediami i środowiskiem biznesowym. Omawiano korzyści, jakie wynikają ze
współpracy lokalnych przedsiębiorstw z partnerami społecznymi oraz zasady takiej
współpracy. Podczas spotkania swoją wiedzą dzielili się eksperci i doświadczeni
praktycy Ks. Jacek Stryczek, Pani Maryla Moszyńska, Pani Iwona Sarachman
Dyrektor Działu Korporacyjnego Tesco Polska Sp. z o.o. W konferencji wzięło udział
ok. 200 przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Tradycyjnie w czasie uroczystej gali, na zakończenie konferencji, rozdane
zostały Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” 2010 (opis
konkursu znajduje się w Cel 2., Działanie 2 pkt 1).
Realizator działań:
Departament Promocji i Turystyki – obecnie Kancelaria Zarządu
Zespół współpracy z organizacjami pozarządowymi – obecnie Zespół Współpracy
Regionalnej
b) Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych.
W 2010 roku organizacja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych
Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych została zlecona w trybie otwartego
konkursu ofert organizacjom pozarządowym, jednak na to działanie nie wpłynęła
Ŝadna oferta i zadanie nie zostało zrealizowane.
Realizator działań:
Department Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM
Stanowisko ds. współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych – obecnie Zespół ds. osób
niepełnosprawnych
4. Utworzenie portalu małopolskich organizacji pozarządowych.

W 2010 roku rozpoczęto prace na utworzeniem pierwszego portalu
kompleksowe
informacje
dotyczące
współpracy
między
prezentującego
organizacjami pozarządowymi,
a
jednostkami samorządu terytorialnego

w Małopolsce. Portal powstaje w celu promocji małopolskich organizacji
pozarządowych i ich inicjatyw, wymiany informacji i doświadczeń. Znajdą się tam
równieŜ zapowiedzi otwartych konkursów ofert, kalendarz imprez dla sektora oraz
linki do programów współpracy tworzonych w regionie. Zgodnie z załoŜeniami portal
ma stanowić źródło aktualnych danych oraz miejsce wymiany doświadczeń
organizacji z naszego województwa. Administrację portalem zaplanowano powierzyć
organziacji pozarządowej wyłonionej w trybie otwartego konkursu ofert. ZałoŜenia
portalu były konsultowane z Małopolska Radą PoŜytku Publicznego na posiedzeniu
w dniu 21 września 2010 r.
Jednym z pierwszych etapów tworzenia portalu był wybór jego nazwy. W tym
celu Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 września 2010 r.
ogłoszony został konkurs na nazwę portalu dla małopolskich organizacji
pozarządowych, która będzie dobrze odbierana i rozumiana przez przedstawicieli
małopolskiego III sektora. W konkursie wzięło udział 27 uczestników przedstawiając
100 propozycji nazwy. Zespół Oceniający wyłonił następujących Laureatów:
- Miejsce I - Małopolska Pozarządowa
- Miejsce II - www.3wymiarmalopolska.pl
- Miejsce III - biNGO Małopolska
W 2010 roku dla portalu zakupiona została domena strony
www.pozarzadowa.malopolska.pl oraz stworzona grafika portalu. Dalsze prace nad
portalem zaplanowano na rok 2011.
Realizator działań:
Departament Promocji i Turystyki – obecnie Kancelaria Zarządu
Zespół współpracy z organizacjami pozarządowymi – obecnie Zespół Współpracy
Regionalnej
5. Pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektów międzynarodowych m.in.

poprzez Biuro Małopolski w Brukseli.
Pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektów międzynarodowych to kolejna
forma współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi. Pomoc
taką zapewnia Zespół Współpracy Międzynarodowej w Kancelarii Zarządu oraz
przedstawiciel Małopolski w Brukseli. Pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektów
międzynarodowych zapewnia takŜe organizacjom pozarządowym Departament
Polityki Regionalnej.
6. Wspieranie bądź inicjowanie branŜowych platform współpracy.

W roku 2010 Województwo Małopolskie po raz szósty przystąpiło do
współrealizacji Festiwalu Kocham Kraków z Wzajemnością. Pomysłodawcą
i głównym liderem tego projektu jest Urząd Miasta Krakowa, który rokrocznie
zaprasza Województwo Małopolskie do współtworzenia Tygodnia Osób
Niepełnosprawnych. W dniach 21 - 29 maja 2010 r. na terenie miasta Krakowa
i Małopolski odbywał się XI Tydzień Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków
z Wzajemnością”. Wydarzenia odbywające się w tych dniach były skierowane do
środowiska osób niepełnosprawnych, umoŜliwiając im udział w Ŝyciu kulturalnym
miasta Krakowa. Organizacja tych przedsięwzięć była moŜliwa dzięki współpracy
z organizacjami pozarządowymi, które w głównej mierze zaangaŜowane były
w koordynację zwiedzania muzeów i spaceru po Krakowie. Koordynację w zakresie

przyjmowania zgłoszeń i obsługi prowadziły krakowskie stowarzyszenia:
Duszpasterskie
Stowarzyszenie
Osób
z
Upośledzeniem
Umysłowym,
Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej osób
Niepełnosprawnych „Emaus” oraz Fundacja ARTES. Obsługę spaceru prowadziło
„Szansa” Stowarzyszenie Integracyjne Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób
Niepełnosprawnych. Ogółem w zwiedzaniu muzeów i spacerze po Krakowie wzięło
udział ponad 300 osób niepełnosprawnych z terenu Małopolski. Zwiedzanie Wawelu
koordynowało Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes”. W dniu 28
maja 2010 r. na Małym Rynku w Krakowie odbył się Małopolski Piknik Integracyjny,
który kończył wydarzenia XI Tygodnia Osób Niepełnosprawnych.
Realizator działań:
Department Zdrowia i Polityki Społecznej
Stanowisko ds. współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych – obecnie Zespół ds. osób
niepełnosprawnych
7. Udzielanie wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie opracowywania

biznesplanów, zarządzania, prawa, finansów dla organizacji pozarządowych
chcących uruchomić przedsiębiorstwo społeczne. Bezpłatne usługi są
realizowane poprzez Punkt Informacyjno-Konsultacyjny działający w ramach
projektu systemowego „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej (ARES) –
Etap I” przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej.
W 2010 roku:
• zorganizowano 16 szkoleń, dla 165 Beneficjentów Ostatecznych projektu
ARES, z zakresu: powstawania zielonych szlaków i ekomuzeów (3 szkolenia);
aktywizacji mieszkańców na rzecz rozwoju lokalnego (2 szkolenia);
pozyskiwania funduszy na działalność partnerstw (3 szkolenia); zakładania
i prowadzenia punktów przedszkolnych (5 szkoleń); wykorzystywania narzędzi
ekonomii społecznej w działalności partnerstw (2 szkolenia), nowelizacji
ustawy o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie (1 szkolenie);
• przeprowadzono 49 godzin doradczych z zakresu: zakładania i prowadzenia
punktów przedszkolnych, prowadzenia księgowości w spółkach powołanych
przez organizacje pozarządowe, a takŜe marketingu w NGO. Z usług
doradczych skorzystało 7 organizacji pozarządowych;
• prowadzona była animacja spółdzielni socjalnej z udziałem osoby prawnej
w postaci stowarzyszenia Salutaris. W ramach animacji zorganizowano
warsztaty poświęcone zasadom zakładania spółdzielni socjalnych z udziałem
organizacji pozarządowych dla członków i personelu stowarzyszenia Salutaris.
Opracowano wstępny biznesplan dla spółdzielni socjalnej zakładanej przez
stowarzyszenie Salutaris oraz nawiązano współpracę Stowarzyszenia oraz
grupy inicjatywnej z Prezydentem Miasta Nowego Sącza. Uzyskano promesę
zlecenia zadań oraz przygotowano statut i dokumentację do rejestracji w KRS;
• prowadzono działalność konsultacyjną w ramach Punktu Konsultacyjno –
Informacyjnego (PIK ARES) poprzez bezpośrednią pracę z Beneficjentami
PIK (przeprowadzenie wywiadów dot. planowanej działalności, określania
słabych i mocnych stron, określania potrzebnych obszarów wsparcia.
Ustalenie dalszych kroków postępowania – ścieŜki rozwoju). W skali roku
miało miejsce:

o 176 spotkań konsultacyjnych w PIK ARES,
o 237 konsultacji mailowych z klientami PIK ARES,
o 240 konsultacji telefonicznych z klientami PIK ARES.
• zorganizowano 9 szkoleń dla 117 Beneficjentów Ostatecznych ARES szkolenia dotyczyły zakładania spółdzielni socjalnej oraz prawa
spółdzielczego (5 szkoleń), zasad księgowości w spółdzielni (1 szkolenie),
marketingu spółdzielni (1 szkolenie), przygotowania walnych zgromadzeń
w spółdzielniach (1 szkolenie), sytuacji kryzysowych w spółdzielniach (1
szkolenie);
• zorganizowano doradztwo eksperckie z zakresu: prawa (głównie konsultacje
statutów), przygotowywania biznesplanów, obsługi konsumenta, organizacji
pracy i higieny zgodnie z systemem HACCAP oraz z zakresu prowadzenia
księgowości w spółdzielniach dla łącznie 14 podmiotów ekonomii społecznej
lub grup inicjatywnych zakładających spółdzielnię socjalną, w wymiarze 83
godzin;
• dzięki prowadzonym działaniom planuje się, Ŝe w 2011 roku powstaną
minimum dwie spółdzielnie socjalne w formie punktu przedszkolnego, których
załoŜycielami są uczestnicy prowadzonych w 2010 roku szkoleń.
Realizator działań:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
8. Koordynowanie

działalności Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii
Społecznej (MPRES).

W 2010 roku:
• w ramach realizacji polityki informacyjnej MPRES: zorganizowano 2 spotkania
plenarne, spotkanie tematyczne grup roboczych z zakresu badań
i monitoringu przedsiębiorstw społecznych oraz systemu wsparcia ekonomii
społecznej, brano udział w zewnętrznych konferencjach tematycznych
poświęconych rozwojowi ekonomii społecznej, opracowano raport roczny
z działalności MPRES, opracowano artykuł do publikacji w czasopiśmie „BliŜej
Brukseli” na temat MPRES, konsultowano Plan Działania dla Priorytetu VII PO
KL wśród Sygnatariuszy MPRES;
• opracowano i wdroŜono system monitorowania przedsiębiorstw społecznych
w Małopolsce. W wyniku przeprowadzenia monitoringu przedsiębiorstw
społecznych opracowano raport, który diagnozuje deficyty rozwojowe
podmiotów ekonomii społecznej w obszarze rzeczowym, kadrowym
i finansowym;
• zorganizowano imprezę plenerową „Ekonomia Społeczna – ogród moŜliwości”
popularyzującą ekonomię społeczną oraz ofertę podmiotów ekonomii
społecznej i sygnatariuszy MPRES. Impreza odbyła się w Ogrodzie
Doświadczeń im. S. Lema w Krakowie. Wzięło w niej udział ok. 650
Małopolan;
• wypracowano na płaszczyźnie MPRES zasady funkcjonowania małopolskiego
systemu wsparcia ekonomii społecznej. Funkcjonowanie systemu zostało
formalnie zainaugurowane na konferencji zorganizowanej w dniu
14.07.2010 r., w której uczestniczyli Sygnatariusze MPRES oraz
przedstawiciele samorządów i organizacji trzeciego sektora;

•

zorganizowano serię seminariów prawnych poświęconych konsultacjom
nowelizacji lub projektów aktów prawnych regulujących funkcjonowanie
podmiotów ekonomii społecznej w Polsce. Wypracowano rekomendacje
dotyczące projektu ustawy o przedsiębiorczości społecznej oraz zmian
w ustawie o zatrudnieniu socjalnym;
• zorganizowano wizytę studyjną Sygnatariuszy MPRES w Andaluzji. Celem
wizyty było zapoznanie ich z praktyką działalności Andaluzyjskiego Paktu Na
Rzecz Ekonomii Społecznej, jak równieŜ poznania jego struktury
organizacyjnej, zasad bieŜącego funkcjonowania, realizowanych zadań
i projektów.
Ponadto w 2010 roku do Paktu Sygnatariuszy przyjęto Fundację Gospodarki
i Administracji Publicznej, spółdzielnię socjalną Etcetera, Towarzystwo Oświatowe
Ziemi Chrzanowskiej, Fundację im Hetmana Tarnowskiego, Stowarzyszenie Dobrej
Nadziei i Katolickie Centrum Edukacji MłodzieŜy „KANA” w Tarnowie.
Realizator działań:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
9. Budowanie zaplecza informacyjnego, słuŜącego wzmacnianiu i rozwojowi

sektora pozarządowego w Małopolsce w ramach projektu systemowego
„Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej – etap I” oraz Małopolskie
Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji" oraz "Małopolskie Obserwatorium
Polityki Społecznej - Etap I", w ramach których funkcjonuje Internetowa
Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów (...).
Pod koniec roku 2010 w Internetowej Bibliotece Małopolskich Obserwatoriów
moŜliwy był dostęp do ponad 1000 publikacji, skatalogowanych w tematycznych
działach: integracja społeczna i równość szans, rynek pracy, edukacja,
przedsiębiorczość. Jedną z publikacji, jaka pojawiała się w Bibliotece w 2010 roku
jest badanie „Potencjał małopolskich organizacji pozarządowych” przygotowane
przez zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej. Jego celem było
pokazanie jak kształtuje się kondycja III sektora w województwie małopolskim oraz
poznanie barier i ograniczeń, które mogą powodować problemy z rozwojem
organizacji pozarządowych w regionie. W przeciągu ostatniego roku (2010)
odnotowano 24 528 pobrań publikacji. Publikacje zebrane w Bibliotece mogą
stanowić inspirację do realizacji nowych inicjatyw podejmowanych przez organizacje
pozarządowe. Biblioteka moŜe równieŜ ułatwić projektowanie działań o charakterze
strategicznym, czy przygotowanie wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych
i innych zewnętrznych źródeł. Na koniec grudnia 2010 r. z „powiadomień
o nowościach w bibliotece” korzystało 140 odbiorców, w tym wiele osób
zaangaŜowanych w działalność organizacji pozarządowych.
Realizator działań:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Działanie 2.
Wzmacnianie wizerunku organizacji pozarządowych.

1. Organizacja kolejnej edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa dla

najlepszych organizacji prowadzących działalność poŜytku publicznego
„Kryształy Soli”.
Uchwałą Nr 566/10 z dnia 20 maja 2010 Zarząd Województwa Małopolskiego
ogłosił VI edycję Konkursu „Kryształy Soli”. Jej głównym celem jest wzmacnianie
wizerunku organizacji pozarządowych, promocja działań najlepszych organizacji,
popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów.
Do VI edycji Konkursu „Kryształy Soli” zgłosiło się lub zostały zgłoszone 53
organizacje pozarządowe z 16 powiatów Małopolski. Natomiast do grona
półfinalistów zakwalifikowało się 21 organizacji pozarządowych z pośród 38
nadesłanych ankiet konkursowych. W okresie września i października Zespół
współpracy z organizacjami pozarządowymi (obecnie Zespół Współpracy
Regionalnej) oraz Agendy zamiejscowe UMWM rozpoczęły wizyty w siedzibach
półfinalistów w celu sporządzenia raportów, które następnie zostały przekazane
Kapitule Nagrody. Kapituła Nagrody w listopadzie wyłoniła 5 laureatów i 4
wyróŜnionych. Nagrody zostały wręczone w grudniu podczas XIII konferencji
Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych.
Tegoroczni finaliści:
GRAND PRIX 2010: Katolickie Centrum Edukacji MłodzieŜy „KANA” z Tarnowa
W kategorii POLITYKA SPOŁECZNA:
Laureat: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „GNIAZDO” ze Starego
Sącza; WyróŜnienie: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach
W kategorii OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO:
Laureat: Chrześcijańskie Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich; WyróŜnienie:
Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
W kategorii EDUKACJA I NAUKA:
Laureat: Katolickie Centrum Edukacji MłodzieŜy „KANA” z Tarnowa; WyróŜnienie:
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa z Sękowej
W kategorii SPORT, ZDROWIE, TURYSTYKA:
Laureat: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich z Zawoi; WyróŜnienie: Tarnowskie
Hospicjum Domowe im. Bł. Fryderyka Ozanama
W kategorii AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I OBYWATELSKA:
Laureat: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu
Terytorialnego i Administracji
Realizator działań:
Departament Promocji i Turystyki – obecnie Kancelaria Zarządu
Zespół współpracy z organizacjami pozarządowymi – obecnie Zespół Współpracy
Regionalnej
Kancelaria Zarządu – Agendy Zamiejscowe UMWM
2. Promocja dobrych przykładów, m.in. poprzez wydawnictwa poświęcone

Laureatom Nagrody „Kryształy Soli” oraz reportaŜe telewizyjne.

W 2010 roku przy współpracy z TVP 3 o/Kraków powstał cykl reportaŜy
emitowanych w telewizji regionalnej o Laureatach Nagrody „Amicus Hominum” 2009
oraz o Laureacie Grand Prix 2010 konkursu „Kryształy Soli”. Głównym zadaniem
tego przedsięwzięcia była nie tylko promocja organizacji pozarządowych oraz postaw
wolontarystycznych, ale przede wszystkim budowa pozytywnego wizerunku ngo’s
i promocja dobrych przykładów.
Oprócz minireportaŜy opracowano i wydrukowano 800 sztuk wydawnictwa
promującego Laureatów i WyróŜnionych konkursu „Kryształy Soli 2009”.
Realizator działań:
Departament Promocji i Turystyki – obecnie Kancelaria Zarządu
Zespół współpracy z organizacjami pozarządowymi – obecnie Zespół Współpracy
Regionalnej
3. Organizacja kampanii poświęconej popularyzacji mechanizmu 1% podatku na

rzecz organizacji poŜytku publicznego.
W 2010 roku odbyła się III edycja kampanii "1% dla organizacji poŜytku
publicznego w Małopolsce", której celem jest popularyzacja i promocja idei odpisu
1% naleŜnego podatku na rzecz małopolskich organizacji poŜytku publicznego. W jej
ramach wspólnie z Partnerami kampanii kolportowane były w Małopolsce plakaty
i broszury promocyjno – informacyjne zachęcające do przekazania odpisu 1%
naleŜnego podatku dochodowego organizacjom poŜytku publicznego z Małopolski.
Broszura zawierała informacje jak przekazać 1% oraz bazę małopolskich organizacji
poŜytku publicznego uprawnionych do jego otrzymania i 9 kwietnia 2010 r.
w nakładzie 16 500 egz., w formie insertu dołączona została do wydania Gazety
Krakowskiej. Ponadto w 2010 r. została uruchomiona odrębna strona internetowa
kampanii www.1procentwmalopolsce.pl zawierająca m.in.: procedurę odpisu,
rozbudowaną wyszukiwarkę małopolskich organizacji poŜytku publicznego,
informacje o kampanii i związane z nią materiały (do pobrania), aktualności
nt. mechanizmu odpisu, raporty i analizy bieŜące oraz z lat ubiegłych.
Dane przekazane przez Izbę Skarbową w Krakowie pokazują, Ŝe w stosunku
do ubiegłego roku prawie dwukrotnie wzrosła liczba osób, które oddały odpis 1%
podatku na rzecz organizacji poŜytku publicznego. Odpis zadeklarowało 743 620
podatników na łączną kwotę 31 545 046,03 zł (w ubiegłym roku: 373 071
podatników, kwota 23 682 580,82 zł). Natomiast z ogólnopolskich szacunków
Ministerstwa Finansów dot. odpisu 1% naleŜnego podatku wynika, Ŝe w 2010 roku
kwota, którą odpisali Małopolanie na rzecz organizacji poŜytku publicznego stanowi
8,7%.
Realizator działań:
Departament Promocji i Turystyki – obecnie Kancelaria Zarządu
Zespół współpracy z organizacjami pozarządowymi – obecnie Zespół Współpracy
Regionalnej
4. Obejmowanie patronatem Marszałka Województwa wybranych przedsięwzięć

realizowanych przez organizacje pozarządowe.

W 2010 roku w ramach wzmacniania wizerunku małopolskich organizacji
pozarządowych Marszałek Województwa Małopolskiego objął swoim patronatem ok.
500 przedsięwzięć i projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
a takŜe udzielił licznych rekomendacji. Rekomendacje dla organizacji pozarządowych
wspierające m.in. starania organizacji w ubieganiu się o środki pozabudŜetowe
województwa udzielane były takŜe przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
Realizator działań:
Kancelaria Zarządu
Gabinet Marszałka

Działanie 3.
Rozwój wolontariatu w Małopolsce.
1. Upowszechnianie postaw związanych z wolontariatem poprzez uhonorowanie

osób działających na rzecz dobra innych Nagrodą Samorządu Województwa
Małopolskiego „Amicus Hominum”.
Konkurs na Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób
Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum” – V edycja, rok 2010 został
ogłoszony w dniu 20 maja 2010 r. Uchwałą nr 567/2010 Zarządu Województwa
Małopolskiego. Jej celem jest wyróŜnienie osób prywatnych, które działają na rzecz
dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Do
V edycji Nagrody, która rozstrzygnięta została w listopadzie 2010 r. zgłoszonych
zostało 22 kandydatów z całej Małopolski. W dniu 4 listopada 2010 r. Kapituła
Nagrody uhonorowała 10 osób: 5 laureatów oraz 5 wyróŜnionych w pięciu
kategoriach. Nagroda nie została przyznana w kategorii DZIAŁALNOŚĆ
FILANTROPIJNA. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 20 grudnia 2010 r.
podczas Opłatka Wojewódzkiego w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
Tegoroczni finaliści:
Laureat Grad Prix: Beata i Paweł Dziedzic z Nowego Sącza
Kategoria: POLITYKA SPOŁECZNA
Laureat: Helena Wisła z Oświęcimia; WyróŜnienie: Anna Suwara z Bochni
Kategoria: POLITYKA PRORODZINNA
Laureat: Beata i Paweł Dziedzic z Nowego Sącza; WyróŜnienie: Stanisław Matras z
Limanowej
Kategoria: OCHRONA ZDROWIA
Laureat: Zofia Michalska z Krakowa; WyróŜnienie: Urszula Smok z Krakowa
Kategoria: POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM
Laureat: Stanisława Jastrząb z Dąbrowy Tarnowskiej; WyróŜnienie: Ks. Proboszcz
Dziekan Marek Wójcik z Niedźwiedzy
Kategoria: EDUKACJA I WYCHOWANIE

Laureat: Wanda Silezin z Krakowa; WyróŜnienie: Ks. Proboszcz Zygmunt Bochenek
z Brzeska

Realizator działań:
Departament Promocji i Turystyki – obecnie Kancelaria Zarządu
Zespół współpracy z organizacjami pozarządowymi – obecnie Zespół Współpracy
Regionalnej
2. Realizacja

projektu przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym „Mieć wyobraźnię
miłosierdzia”.

W 2010 roku 8 organizacji poŜytku publicznego wsparło realizację
Małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” przygotowującego uczniów
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym, w tym:
Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Caritas Diecezji Tarnowskiej, Stowarzyszenie
„U Siemachy” w Krakowie, Towarzystwo Przyjaciół Chorych – Hospicjum
Św. Łazarza w Krakowie, Stowarzyszenie Dobrej Nadziei, Wolontariat Św. Eliasza
w Krakowie, Stowarzyszenie „Sursum Corda” w Nowym Sączu, Stowarzyszenie
„Wiosna” w Krakowie. Pracownicy ww. instytucji przeprowadzili dla uczniów
i nauczycieli warsztaty szkoleniowe. Ponadto brali udział w pracach komisji
oceniających szkolne projekty w poszczególnych rejonach. W ramach Projektu
przedstawiciele ww. organizacji poŜytku publicznego przeprowadzili warsztaty
szkoleniowe dotyczące wolontariatu i pracy metodą projektu dla ok. 400 liderów
młodzieŜowych i nauczycieli. Ponad 2000 uczniów nawiązało współpracę z jedną
organizacją poŜytku publicznego, a ok. 1000, z co najmniej dwoma.
Realizator działań:
Department Edukacji i Sportu – obecnie Departament Edukacji, Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
Zespół ds. rozwoju edukacji i nauki – obecnie Zespół ds. Rozwoju Kapitału
Intelektualnego

Cel 3.
Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów
prowadzących działalność poŜytku publicznego w realizację zadań
publicznych.
Głównym celem tego priorytetu było zwiększenie udziału organizacji
pozarządowych w realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego oraz
zwiększenie wykorzystywanych przez organizacje do realizacji zadań poŜytku
publicznego środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych.
Działanie 1.
Przekazywanie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom realizacji
zadań własnych Województwa Małopolskiego w trybie otwartego konkursu
ofert.
Mając na uwadze doświadczenie organizacji pozarządowych oraz uznając
prawo sektora pozarządowego do rozwiązywania i współdefiniowania problemów
społecznych, w celu zwiększenia efektywności i skuteczności zaspakajania potrzeb
mieszkańców Małopolski w 2010 roku:
√ organizacjom pozarządowym przekazano do realizacji, w trybie otwartych
konkursów ofert, 14 zadań publicznych finansowanych ze środków budŜetu
Województwa Małopolskiego na łączną kwotę 17 411 602,16 złotych (kwota
na podstawie wartości umów podpisanych);
√ realizowany był projekt „Małopolska Nasz Region, Nasza Szansa”, w ramach
którego organizacjom pozarządowym przekazano kwotę 323 000,00 złotych
na realizację 56 zadań. Projekt realizowany jest poprzez zakup usług
promocyjnych, polegających na promocji marki „Małopolska” w ramach
przedsięwzięć organizowanych na terenie Województwa Małopolskiego.
Obszar I. Polityka społeczna
Zadanie I. 1
Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej.
Uchwałą Nr 177/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lutego
2010 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
Województwa Małopolskiego z zakresu polityki społecznej, na kwotę 300 000,00 zł.
Do konkursu wpłynęło 71 ofert, w tym 23 oferty nie przeszły oceny formalnej.
Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej
Uchwałą Nr 403/10 z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia
przedmiotowego konkursu ofert przyznał dofinansowanie 30 projektom złoŜonym
przez organizacje pozarządowe na łączną kwotę 300 000,00 zł z czego:
• z zakresu priorytetu Przeciwdziałanie społecznemu wykluczaniu osób
starszych zawarto 10 umów na łączną kwotę 80 tyś zł.

•
•
•

z zakresu priorytetu Poprawa kondycji małopolskiej rodziny zawarto 14 umów
na łączną kwotę 150 tyś zł.
z zakresu priorytetu Wspieranie szkoleń dla organizacji pozarządowych
prowadzących działalność pomocową zawarto 3 umowy na łączną kwotę
20 tyś zł.
z zakresu priorytetu Wspieranie działań na rzecz osób przewlekle
i terminalnie chorych i ich rodzin zawarto 3 umowy na łączną kwotę 50 tyś zł.

Efekty realizacji zadania:
W ramach zadań dofinansowanych z priorytetu przeciwdziałanie społecznemu
wykluczaniu osób starszych:
• przeprowadzono szereg spotkań warsztatowych: twórczego rozwoju,
integracyjnych, eksperckich, ruchowych, kulturalnych;
• zorganizowano XI Powiatowe Dni Seniora dla ponad 600 osób z Woj.
Małopolskiego;
• zorganizowano III Przegląd Regionalnego Amatorskiego Rękodzieła
Artystycznego Seniorów, polegającego na organizacji konkursu, wyborze
najlepszych prac, organizacji wystawy, stworzeniu strony internetowej
promującej twórczość osób starszych oraz organizacji warsztatów
z rękodzielnictwa;
• prowadzono kompleksowe wsparcie psychologiczno – społeczne dla osób
starszych-przeŜywających trudną sytuację spowodowaną utratą bliskiej osoby,
a takŜe do osób, które po zakończeniu aktywności zawodowej odczuwają
samotność i brak sensu Ŝycia;
• zorganizowano liczne oferty zajęć dla seniorów: szkolenie z praktycznego
stosowania jęz. ang, szkolenia komputerowe, szkolenia z kompetencji
miękkich, warsztaty kulturoznawcze i piknik podsumowujący, warsztaty
psychologiczne, dziennikarskie (opracowanie Biuletynu Sądeckiego),zajęcia
na basenie i z nordicwalking.
W ramach zadań dofinansowanych z priorytetu poprawa kondycji małopolskiej
rodziny:
• zorganizowano liczne warsztaty edukacyjne, spotkania wielorodzinne,
systemowe konsultacje, spotkania superwizyjne, stworzono grupy wsparcia
dla rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie, wspierano rodziców
i wychowawców w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieŜą;
• zorganizowano letni wypoczynek dla dzieci z terenu Małopolski. Oferta
skierowana była do dzieci zagroŜonych wykluczeniem społecznym, dzieci
z rodzin ubogich i patologicznych. W trakcie realizacji zadania odbyło się wiele
warsztatów z komunikacji, rozwoju zainteresowań, przeciwdziałania
wykluczeniu, wiedzy nt. uzaleŜnień;
• zorganizowano kompleksowe wsparcie psychologiczno – społeczne dla rodzin
zastępczych z Województwa Małopolskiego, a takŜe wsparcie i kompleksową
informację dla kandydatów na rodziny zastępcze;
• wydano poradnik dla rodzin zastępczych opracowany wspólnie z rodzinami
zastępczymi;
• popularyzowano mediacje rodzinne.

W ramach zadań dofinansowanych z priorytetu wspieranie szkoleń dla organizacji
pozarządowych prowadzących działalność pomocową:
• zrealizowano szkolenie dla liderów z Uniwersytetów Trzeciego Wieku
z zakresu kreowania pomysłów na projekty dla osób starszych. Prowadzono
punkt konsultacyjno - doradczy;
• przeszkolono terapeutów, opiekunów, rodziców i niepełnosprawnych
wolontariuszy z zakresu programu aktywności i komunikacji wg. Knilow.
Przeprowadzono warsztaty z technik plastycznych.
W ramach zadań dofinansowanych z priorytetu wspieranie działań na rzecz osób
przewlekle i terminalnie chorych i ich rodzin:
• wspierano psychologiczno – społecznie rodziny dotknięte chorobą
nowotworową;
• stworzono w małopolskich szpitalach system pozamedyczny wsparcia osób
z chorobą nowotworową. Przeszkolono grupy wolontariuszy, którzy zapewniali
codzienną opiekę pacjentom;
• wspierano rodziny opiekujące się przewlekle i terminalnie chorymi, poprzez
prowadzenie pilotaŜowego punktu informacyjnego dla całego województwa;
• opracowano informator dla stacjonarnych hospicjów i zakładów opieki
paliatywnej.
Realizator działań:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Zadanie I.2
Aktywne uczestnictwo organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Uchwałą Nr 606/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 czerwca
2010 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację przez Województwo
Małopolskie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych, na kwotę 700 000,00 zł. Do konkursu wpłynęło 35 ofert, w tym
1 oferta nie przeszła oceny formalnej.
Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej
Uchwałą Nr 791/10 z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia przedmiotowego
konkursu ofert przyznał dofinansowanie 27 projektom złoŜonym przez organizację
pozarządowe na łączną kwotę 700 000,00 zł. 7 projektów ze względu na brak
środków nie otrzymało dofinansowania. Ostatecznie podpisano 26 umów na łączną
kwotę 684 640,00 zł. (1 podmiot zrezygnował).
Efekty realizacji zadania:
Przyjęte do realizacji projekty dotyczyły zadań wymienionych w rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych
fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. Były to głównie:
• wydawnictwa dotyczące tematyki osób chorujących psychicznie;
• szkolenia dla kadry i osób zajmujących się pracą z osobami
niepełnosprawnymi;

•
•
•

organizacja
kampanii
informacyjnych
na
rzecz
integracji
osób
niepełnosprawnych;
promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w róŜnych dziedzinach Ŝycia
społecznego i zawodowego;
prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w róŜnych typach
placówek, organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich
aktywność.

PoniŜsze dwa rezultaty nie zostały osiągnięte, poniewaŜ Zarząd Województwa
Małopolskiego Uchwałą Nr 791/10 z dnia 6 lipca 2010 r. nie przyznał dofinansowania
na ich realizację ze względu na brak środków tj.:
• opracowanie szczegółowej diagnozy pomoŜe określić priorytety i skierować
pomoc na konkretne działania w odniesieniu do dziecka zagroŜonego
niepełnosprawnością i niepełnosprawnego w wieku od 0 - 7 lat i jego rodziny;
• na podstawie diagnozy zostanie opracowany regionalny program dotyczący
wczesnej interwencji, który w załoŜeniu, będzie kompleksowo rozwiązywał
problemy niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin.
Realizator działań:
Department Zdrowia i Polityki Społecznej
Stanowisko ds. współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych – obecnie Zespół ds. osób
niepełnosprawnych

Obszar II. Profilaktyka i przeciwdziałanie uzaleŜnieniom
Zadanie II.1
Ograniczenie palenia tytoniu, picia alkoholu i uŜywania środków
psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieŜy Województwa Małopolskiego.
oraz
Zadanie II.2
Rozwój edukacji publicznej w zakresie problematyki uzaleŜnień, HIV/ AIDS oraz
przeciwdziałania przemocy.
Uchwałą Nr 810/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia
13 lipca 2010 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania
uzaleŜnieniom, na kwotę 102 000,00 zł. Do konkursu wpłynęło 16 ofert, w tym 6 ofert
nie przeszło oceny formalnej.
Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej
Uchwałą Nr 1023/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia
przedmiotowego konkursu ofert przyznał dofinansowanie 8 projektom (4 zadania
objęły działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii i nikotynizmowi, a pozostałe
4 dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi) złoŜonym przez organizację
pozarządowe na łączną kwotę 102 000,00 zł.
Efekty realizacji zadań:

W rezultacie przekazanych środków zrealizowane zostały działania mające na celu
ograniczenie palenia tytoniu, picia alkoholu i uŜywania środków psychoaktywnych
wśród dzieci i młodzieŜy Województwa Małopolskiego, a takŜe rozwój edukacji
publicznej w zakresie problematyki uzaleŜnień oraz HIV/AIDS. Łącznie wszystkie
działania objęły ok. 6880 beneficjentów Województwa Małopolskiego:
• zorganizowano liczne zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieŜy, w tym
zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, warsztaty pedagogiczne, plastyczne,
taneczne, fitness, wycieczki krajoznawcze oraz konkursy;
• przeprowadzono szkolenia, marsze, kampanie oraz seminaria dla dorosłych;
• uruchomiono Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla kobiet zagroŜonych
chorobą alkoholową. Łącznie zrealizowano 144 godzin dyŜurów;
• opracowano i rozpowszechniono wiele materiałów edukacyjnych nt.
przeciwdziałania uzaleŜnieniom, tj.: 300 kalendarzy, 11430 ulotek, 2500
broszur informacyjno-edukacyjnych, 4600 komiksów, 5000 naklejek
kampanijnych, 4000 zawieszek zapachowych, 1000 koszulek, 10000
baloników oraz 5000 lizaków z logo kampanii, 1 baner kampanijny, 100 gier
symulacyjnych oraz scenariusz do realizacji zajęć w oparciu o grę.
Realizator działań:
Department Zdrowia i Polityki Społecznej
Zespół ds. polityki zdrowotnej i społecznej

Obszar III. Kultura fizyczna i sport
Zadanie III.1
Upowszechnianie kultury fizycznej.
oraz
Zadanie III.2
Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieŜy.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa
Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2010 roku został ogłoszony Uchwałą
Nr 1395/09 ZWM z dnia 10 grudnia 2009 roku. W ramach konkursu ogłoszono
3 edycje, na które wpłynęło w sumie 457 ofert, w tym w ramach: upowszechniania
kultury fizycznej – 301 ofert, a współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci
i młodzieŜy – 153 ofert.
W ramach konkursu ofert w 2010 roku we wszystkich 3 edycjach podpisano
217 umów na realizację zadań publicznych na łączną kwotę 3 937 000,00 zł. w tym
na: upowszechnianie kultury fizycznej – 143 umów na kwotę 2 265 000,00 zł, a na
współzawodnictwo i szkolenia sportowe dzieci i młodzieŜy – 74 umowy na kwotę
1 672 000,00 zł.
W ramach I edycji wpłynęły 154 oferty, na realizację zadań w ramach:
upowszechniania kultury fizycznej – 73 oferty, a współzawodnictwa i szkolenia
sportowego dzieci i młodzieŜy – 81 ofert. Zarząd Województwa Małopolskiego
w ramach I edycji Uchwałą Nr 92/10 i Uchwałą Nr 128/10 dofinansował 74 oferty na
łączną kwotę 2 132 500,00 zł.
W ramach II edycji wpłynęły 153 oferty, na realizację zadań w ramach:
upowszechniania kultury fizycznej – 123 oferty, a współzawodnictwa i szkolenia
sportowego dzieci i młodzieŜy – 30 oferty. Zarząd Województwa Małopolskiego

w ramach II edycji Uchwałą Nr 337/10 dofinansował 72 oferty na kwotę 900 000,00
zł. Ostatecznie podpisano 70 umów (2 podmioty zrezygnowały) na realizację zadań
publicznych na łączną kwotę 882 000,00 zł.
W ramach III edycji wpłynęło 150 ofert, na realizację zadań w ramach:
upowszechniania kultury fizycznej – 105 ofert, a współzawodnictwa i szkolenia
sportowego dzieci i młodzieŜy – 45 oferty. Zarząd Województwa Małopolskiego
w ramach III edycji Uchwałą Nr 685/10 dofinansował 75 ofert na kwotę 932 500,00 zł.
Ostatecznie podpisano 73 umowy (2 podmioty zrezygnowały) na realizację zadań
publicznych na łączną kwotę 922 000,00 zł.
Efekty realizacji zadań:
W ramach upowszechniania kultury fizycznej dofinansowano 143 oferty m.in. na
organizację i przeprowadzenie cyklu imprez rekreacyjno – sportowych z udziałem
blisko 22000 uczestników realizowanych przede wszystkim przez Wojewódzkie
Zrzeszenie Ludowe, Zespoły Sportowe, Akademicki Związek Sportowy, Małopolskie
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i stowarzyszenia działające w sferze
sportu osób niepełnosprawnych. W ramach udzielonych dotacji dofinansowano m.in.:
• 4 imprezy rangi światowej i europejskiej z udziałem ok. 1950 zawodników, m.in.
Puchar Świata w Rock'n'Rollu Akrobatycznym, DruŜynowe i Indywidualne
Mistrzostwa Świata Kobiet Trial, Mistrzostwa Europy w Rajdach Motocyklowych
TRIAL UEM Trial, Mistrzostwa Europy Seniorów w Grapplingu;
• 6 imprez rangi międzynarodowej z udziałem ok. 2440 zawodników, m.in.:
Małopolski Wyścig Górski, Międzynarodowe Zawody w Biegu na Orientację
"PUCHAR WAWELU", Małopolska Future Stars, Festiwal Biegowy Forum
Ekonomicznego, VIII Międzynarodowe zawody w Biegu na Orientację
"LIMANOWA CUP", XVIII Międzynarodowy Festiwał Szachowy im. Józefa
Dominika;
• 20 imprez ogólnopolskich z udziałem ok. 5160 zawodników, m.in.: Ultra Maraton
Roll and Ski 50, V Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar Rycerza Kmity;
• 20 imprez wojewódzkich z udziałem ok. 6800 zawodników m.in.: VI Jurajskiego
Półmaratonu "Małopolska Biega", Mistrzostwa Małopolski w klasycznym biegu na
orientację;
• 12 imprez w środowisku osób niepełnosprawnych z udziałem ok. 5500
uczestników m.in. XI Wojewódzkie Igrzyska "Sprawni - Razem" w sportach
letnich, Spartakiada Integracyjna - Złota Jesień Osób Niepełnosprawnych,
Zintegrowana Zimowa Spartakiada dziecięca - Memoriał im. Stramki i Kmiecia.
W ramach współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieŜy
dofinansowano 74 oferty w niŜej wymienionych obszarach:
− Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieŜy szkolnej:
W ramach Igrzysk MłodzieŜy Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady MłodzieŜy
dofinansowano organizację 173 eliminacji ponadpowiatowych z udziałem ok.
6430 uczniów oraz 42 finały wojewódzkie z udziałem blisko 7000 uczniów.
W powyŜszych zawodach uczestniczyli przedstawiciele 1810 szkół z 22 powiatów
Województwa Małopolskiego, w ramach Ogólnopolskich Igrzysk MłodzieŜy
Szkolnej i Gimnazjady MłodzieŜy dofinansowano udział ok. 300 reprezentantów
Województwa Małopolskiego w 8 zawodach.
− Ogólnopolski system sportu młodzieŜowego:
Dofinansowano przygotowania i udział w finałach ogólnopolskiego systemu sportu
młodzieŜowego (Ogólnopolska Olimpiada MłodzieŜy, Mistrzostwa Polski Juniorów

i MłodzieŜowe Mistrzostwa Polski) dla 1358 zawodników, w tym: 905 juniorów
młodszych, 318 juniorów i 135 młodzieŜowców w 33 dyscyplinach sportowych.
Wsparto równieŜ finansowo przeprowadzenie 41 zgrupowań i konsultacji
szkoleniowych oraz 49 startów w finałach systemu sportu młodzieŜowego.
Dofinansowano organizację Mistrzostwa Województwa Małopolskiego juniorów
w badmintonie z udziałem 189 zawodników.
− Szkolenie dzieci i młodzieŜy uzdolnionej sportowo:
Dofinansowano szkolenie w kadrach wojewódzkich młodzików dla 1046
zawodników w 26 dyscyplinach sportowych, organizując 44 zgrupowania
i 34 konsultacji szkoleniowych. Dofinansowano szkolenie w 46 klubach
sportowych, które objęło 6820 zawodników.
PowyŜsze działania szkoleniowe spowodowały progresję wyników w 27 dyscyplinach
objętych systemem, (w porównaniu z rokiem ubiegłym), co w konsekwencji
doprowadziło do utrzymania przez nasze województwo V miejsca w klasyfikacji
województw ogólnopolskiego systemu sportu młodzieŜowego, w tym I miejsca
w sportach zimowych (od 7 lat). W klasyfikacji klubowej – na 3074 sklasyfikowanych
– na 11 miejscu uplasował się Klub AZS AWF Kraków.
RównieŜ od wielu lat małopolscy medaliści ogólnopolskiego systemu sportu
młodzieŜowego są medalistami Mistrzostw Świata i Europy, szczególnie w
dyscyplinach, w których Województwo wiedzie prym, tzn: sportach zimowych
(Mateusz Rutkowski, Kamil Stoch) i kajakarstwie górskim (bracia Brzezińscy,
Polaczykowie).
Realizator działań:
Department Edukacji i Sportu – obecnie Departament Turystyki, Spotu i Promocji
Zespół ds. rozwoju kultury fizycznej – obecnie Zespół ds. Rozwoju Sportu
i Marketingu Sportowego

Obszar IV. Edukacja
Zadanie IV.1
„Małopolska WIE
edukacyjnych.

-

wiedza,

innowacja,

edukacja”

wsparcie

inicjatyw

Uchwałą Nr 466/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2010
roku został ogłoszony otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji pn. „Małopolska WIE - wiedza,
innowacje, edukacja” - wsparcie inicjatyw edukacyjnych. Zgodnie z uchwałą
przeznaczono kwotę 300 000,00 zł na realizację następujących rodzajów zadań:
• Oś priorytetowa I: Organizacja inicjatyw lokalnych, projektów i przedsięwzięć
w dziedzinie edukacji podnoszących kompetencje instytucji odpowiedzialnych
za przebieg i rozwój edukacji młodzieŜy w regionie,
• Oś priorytetowa II: Organizacja projektów i przedsięwzięć edukacyjnych
o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym.
Do konkursu wpłynęło 21 ofert. Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu
się z opinią Komisji Konkursowej Uchwałą Nr 686/10 z 22 czerwca 2010 r.
dofinansował 15 ofert na kwotę 229 500,00 złotych, w tym:
• 13 ofert na kwotę 196 400,00 zł. wpisujących się w Oś priorytetową I;

•

2 oferty na kwotę 33 100,00 zł. wpisujące się w Oś priorytetową II.

Działania podjęte w ramach projektu "Małopolska WIE - wiedza, innowacje,
edukacja" miały na celu wychowanie patriotyczne i obywatelskie, a takŜe wzmacniały
toŜsamość regionalną. Działania polegały m.in. na współpracy i wymianie
edukacyjnej z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich
Województwa Małopolskiego. Ponadto realizowano róŜnorodne przedsięwzięcia
edukacyjno-wychowawcze,
wśród
nich
projekty
dotyczące
zapewnienia
bezpieczeństwa dzieciom i młodzieŜy z Małopolski na terenach placówek
oświatowych i poza nimi, a takŜe inicjatywy skierowane do mniejszości narodowych
i etnicznych w Małopolsce. Dofinansowana została równieŜ organizacja wydarzeń
upamiętniających wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Małopolsce i promujących
wartości głoszone przez Niego.
Efekty realizacji zadań:
• W ramach Osi priorytetowej I:
o 282 uczestników konkursu wiedzy o Australii i Oceanii zdobyło wiedzę na
temat historii, geografii, etnografii, kulturoznawstwa tego kontynentu.
o W nakładzie 318 egzemplarzy wydano publikację „Czas na dialog”,
traktującą o edukacji dzieci niepełnosprawnych. Publikacja była owocem
konferencji naukowej, w której wzięło udział ok. 400 osób.
o 36 osób poszerzyło swoją wiedzę w zakresie budowania kultury
w lokalnym środowisku, poprzez udział w konkursie wiedzy o gminie
Ropa.
o 300 osób z ośrodków dla młodzieŜy niesłyszącej z Polski, Niemiec, Francji
i Węgier zaprezentowało swoje umiejętności plastyczne, kulinarne,
taneczne i teatralne. Uczestnicy rozwinęli poczucie akceptacji własnej
niepełnosprawności.
o Powstała grupowa gra edukacyjna CUDER (80 sztuk), będąca
narzędziem do pracy wychowawczej dla nauczycieli, inicjującym rozwój
społeczny i osobisty młodzieŜy.
o Przeszkolenie 420 osób z zakresu pierwszej pomocy, reagowania
w sytuacjach niebezpiecznych i zagraŜających Ŝyciu. W szkoleniach
wzięło udział: 250 uczniów szkół podstawowych (Trzebinia, Nieszkowice,
Dulowa, Kierlikówka, Mokrzyska, Dobra), 75 uczniów gimnazjów
(Skawina, Głogoczów, Mszana Dolna, Mogilany, Kraków), 75 uczniów
szkół ponadgimnazjalnych (Gorlice, Tarnów, Stary Sącz, Olkusz, Brzesko)
oraz 20 nauczycieli.
o Ok. 300 osób zostało przeszkolonych z zasad bezpieczeństwa na drodze,
18 uczniów przygotowano do uzyskania karty rowerowej, 83 uczniów
przeszkolono z udzielania pierwszej pomocy.
o 349 uczniów oraz 38 nauczycieli zapoznało się z dorobkiem i Ŝyciem Jana
Pawła II, uczestnicząc w 6 wycieczkach autokarowych „śladami Jana
Pawła II w 3 wycieczkach pieszych po Gorcach i Beskidzie Wyspowym
szlakami Jana Pawła II.
o 39 nauczycieli z 21 szkół wiejskich Województwa Małopolskiego zdobyło
wiedzę na temat innowacyjnych, interaktywnych, międzynarodowych
programów wychowania obywatelskiego oraz zostało przygotowanych do
prowadzenia zajęcia wg tych programów.

o 1200 uczniów zapoznało się z nauczaniem Ojca Świętego podczas
pielgrzymek w Małopolsce oraz zdobyło wiedzę dotyczącą kontekstów
historycznych związanych z pobytem Jana Pawła II w Dolinie
Chochołowskiej.
•

W ramach Osi priorytetowej II:
o 143 studentów i 12 trenerów z 29 krajów Europy nawiązało współpracę
oraz podzieliło się doświadczeniami w zakresie realizacji projektów
studenckich.
o Poprawienie jakości nauczania języka polskiego wśród ukraińskiej Polonii.
Projekt objął 131 uczniów polskich szkół sobotnio-niedzielnych na
Ukrainie.

Realizator działań:
Department Edukacji i Sportu – obecnie Departament Edukacji, Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Zespół ds. rozwoju edukacji i nauki – obecnie Zespół ds. Rozwoju Kapitału
Intelektualnego
Zadanie IV.2
Otwarty Konkurs Ofert pn. „Regionalny Program Stypendialny” mający na celu
poprawę szans edukacyjnych, a takŜe promocję i rozwój talentów uczniów oraz
studentów w Województwie Małopolskim w roku 2010.
Uchwałą Nr 952/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 sierpnia
2010 roku został ogłoszony otwarty konkursu ofert na realizację zadań z dziedziny
edukacji pn. „Regionalny Program Stypendialny”, na kwotę 1 200 000,00 zł. Do
konkursu wpłynęło 7 ofert. Na etapie oceny formalnej odrzucono 1 ofertę.
Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej
Uchwałą Nr 1038/10 z dnia 14 września 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia
przedmiotowego konkursu ofert przyjął do realizacji 2 oferty na kwotę
1 200 000,00 zł.
W ramach Regionalnego Programu Stypendialnego realizowane były projekty,
które
przewidywały
udzielenie
pomocy
stypendialnej
uczniom
szkół
ponadgimnazjalnych, gimnazjów oraz szkół podstawowych, a takŜe studentom za
osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe ze szczególnym uwzględnieniem
uczniów i studentów niepełnosprawnych. Stypendia otrzymały równieŜ osoby
pochodzące z regionów partnerskich Województwa Małopolskiego oraz Polacy
i osoby innej narodowości pochodzący ze Wschodu, a takŜe Polonia podejmująca
studia w małopolskich szkołach wyŜszych.
Efekty realizacji zadań:
1. W ramach zadania „Małopolskie stypendium” – udzielanie stypendiów
uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a takŜe
studentom za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, ze szczególnym
uwzględnieniem uczniów i studentów niepełnosprawnych.
2. W ramach zadania „Studiuję w Małopolsce” – udzielanie stypendiów dla osób
pochodzących z regionów partnerskich Województwa Małopolskiego oraz
Polaków i osób innej narodowości pochodzących ze Wschodu, a takŜe

przedstawicieli Polonii z innych krajów, podejmujących studia na małopolskich
uczelniach wyŜszych.
W ramach Regionalnego Programu Stypendialnego w 2010 r. przyznanych zostało
308 stypendiów, w tym:
1. dla uczniów:
2 stypendia dla uczniów szkół podstawowych
73 stypendia dla gimnazjalistów
112 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Kategorie przyznanych uczniom stypendiów:
• 3 miesięczne stypendia naukowe:
- 2 dla uczniów szkół podstawowych na łączną kwotę 1 800,00 zł (wartość
stypendium dla jednego ucznia – 300 zł miesięcznie),
- 28 dla gimnazjalistów na łączną kwotę 25 200,00 zł (wartość na jednego
ucznia – 300 zł miesięcznie),
- 40 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na łączną kwotę 48 000,00 zł
(wartość na jednego ucznia – 400 zł miesięcznie);
• 10 miesięczne stypendia za osiągnięcia sportowe, artystyczne oraz dla osób
niepełnosprawnych:
- 45 dla gimnazjalistów na łączną kwotę 135 000,00 zł (po 300 zł miesięcznie)
, w tym: 26 stypendiów sportowych, 14 stypendiów artystycznych, 5 stypendiów
dla osób niepełnosprawnych;
- 72 stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na łączną kwotę
288 000,00 zł (po 400 zł miesięcznie), w tym: 42 stypendia sportowe, 20
stypendiów artystycznych, 10 stypendiów dla osób niepełnosprawnych.
2. dla studentów
• 80 stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe (40 stypendiów),
artystyczne (23 stypendia) i sportowe (10 stypendiów) oraz dla osób
niepełnosprawnych (7 stypendiów) na łączną kwotę 400 000,00 zł
• 41 stypendiów dla osób studiujących na uczelniach wyŜszych Małopolski,
pochodzących z regionów partnerskich Województwa Małopolskiego oraz
dla Polaków i osób innej narodowości pochodzących ze Wschodu, a takŜe
przedstawicieli Polonii z innych krajów na łączną kwotę 205 000,00 zł
(kwota na osobę: 5000 zł na okres 10 miesięcy), w tym:
- 13 stypendiów dla osób podejmujących studia na uczelniach Małopolski
oraz studiujących na I roku;
- 28 stypendiów dla studentów kontynuujących studia licencjackie
i magisterskie oraz przyjętych na studia uzupełniające i jednolite magisterskie
(II-V rok, SUM).
Stypendyści pochodzili z następujących krajów: Ukraina 23 stypendia; Rosja
3 stypendia; Mołdawia 1 stypendium; Uzbekistan 2 stypendia; Białoruś
5 stypendiów; Kazachstan 4 stypendia; Litwa 1 stypendium; Turkmenistan
1 stypendium; Słowacja 1 stypendium.
Realizator działań:
Department Edukacji i Sportu – obecnie Departament Edukacji, Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Zespół ds. rozwoju edukacji i nauki – obecnie Zespół ds. Rozwoju Kapitału
Intelektualnego

Obszar V. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
Zadanie V.1
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa
Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2010 roku pn. „MECENAT MAŁOPOLSKI”
W 2010 roku w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Województwa Małopolskiego pn. „MECENAT MAŁOPOLSKI”
Województwo Małopolskie wsparło wiele zadań w dziedzinie kultury o zasięgu
ponadlokalnym i regionalnym. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr
1310/09 z dnia 24 listopada 2009 r. oraz Uchwałą Nr 47/10 z dnia 19 stycznia 2010 r.
ogłosił otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury. W ramach otwartego konkursu ofert
przewidziano dwie edycje. W I edycji Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą
Nr 48/10 z dn. 19 stycznia 2010 roku dofinansował 128 projektów na łączną kwotę
2 050 000,00 zł. W II edycji Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 602/10
z dn. 1 czerwca 2010 roku dofinansował 110 projektów kulturalnych w wysokości
1 500 000,00 zł.
W sumie w 2010 roku do konkursu wpłynęły 793 oferty, z czego dofinasowano
238 zadań na łączna kwotę 3 550 000,00 zł. w tym wspartych zostało 128 projektów
organizacji pozarzaodowych, 99 projektów jednostek organizacyjnych i 11 projektów
podmiotów kościelnych. Ostatecznie podpisano 229 umów (9 podmiotów
zrezygnowało) na łączną kwotę 3 465 900,00 zł.
Wsród najwaŜniejszych projektów dofinansowanych w 2010 roku moŜna
wymienić: Tydzień Kultury Beskidzkiej; Twórczość Profesjonalna. Działalność
koncertowa, plenery rzeźbiarski i malarski; Ogólnopolskie warsztaty muzyczne;
Muzyczna Owczarnia 2010; Koncert XV Last Night of the Proms in Cracow;
20. Festiwal Kultury śydowskiej; 50. KRAKOWSKI FESTIWAL FILMOWY; "Ukryte
Skrzydła - młodzi, aktywni, twórczy!"; Letnia Szkoła Wyszehradzka 2010 - IX edycja;
XLII Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem; XXXV Konkurs
Muzyk Podhalańskich im. Tomasza Skupnia; XXXII Starosądecki Festiwal Muzyki
Dawnej; 24. Tarnowska Nagroda Filmowa; Przepatrzowiny Teatrów Regionalnych
Małopolski; Młoda Scena Letnia - V edycja - festiwal teatralny; XXXVII Wadowickie
Spotkania
Teatralne;
Jeszcze
polska
muzyka…
Orkiestra
Akademii
Beethovenowskiej w XX lecie Polski samorządowej 1990-2010; 35. Krakowskie
Reminiscencje Teatralne - Międzynarodowy Festiwal Teatralny; XIV Święto Zabawki
Ludowej.
Efekty realizacji zadania:
Efektem polityki mecenatu kulturalnego Województwa Małopolskiego jest m.in.
włączenie dorobku kulturalnego i artystycznego mniejszości narodowych i grup
etnicznych w regionalny obieg kultury, tworzenie warunków do niwelowania róŜnic
w dostępie do dóbr kultury mieszkańcom regionu, zwłaszcza na obszarach wiejskich,
wspieranie rozwoju kultury i sztuki, prezentacja zjawisk twórczych oraz wydarzeń
artystycznych o charakterze nowatorskim i eksperymentalnym, w tym debiutów

młodych i utalentowanych twórców, wspieranie rozwoju edukacji kulturalnej dzieci
i młodzieŜy.

Realizator działań:
Department Kultury i Dziedzictwa Narodowego – obecnie Departament Edukacji,
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zespół ds. przestrzeni kulturowej – obecnie Zespół ds. Propozycji Kulturowych

Zadanie V.2.
Ochrona zabytków Małopolski
Uchwałą SWM nr XXIII/349/08 z dnia 29 września 2008 r. został ogłoszony
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków, na kwotę 5 000 000,00 zł. Do 15 grudnia 2009 r. do konkursu
zgłoszonych zostało 200 wniosków.
Sejmik Województwa Uchwałą Nr XLI/660/10 z dnia 2 lutego 2010 r.
postanowił udzielić dotacji na realizację 117 zdań. Ostatecznie z organizacjami
pozarzadowymi podpisano 105 umów na łaczna kwotę 4 424 243,16 zł.,
1 z beneficjentów zrezygnował z podpisania umowy, 11 beneficjentów to podmioty
nie będące organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność poŜytku publicznego (były to jednostki samorządu terytorialnego, osoby
fizyczne oraz przedsiębiorcy).
Efekty realizacji zadania:
W wyniku realizacji zadania wykonano renowację ponad 100 cennych
zabytków w regionie. Realizacja zadania umoŜliwiła efektywne wydatkowanie
środków budŜetu województwa poprzez wspieranie prac przy najcenniejszych
zabytkach oraz wspomaganie najaktywniejszych posiadaczy zabytków. Realizacja
konkursu wzmaga świadomość wartości materialnego dziedzictwa kulturowego
regionu wśród posiadaczy zabytków oraz w środowiskach lokalnych, skupionych
wokół miejsc, w których prowadzono prace (większość obiektów jest dostępna
publicznie i słuŜy celom społecznym). Realizacja konkursu wzmacnia takŜe
świadomość moŜliwości uzyskania wsparcia ze środków publicznych na realizację
zadań związanych z opieką nad zabytkami i stymuluje ich opiekunów do
poszukiwania róŜnorodnych moŜliwości pozyskiwania funduszy.
Realizator działań:
Department Kultury i Dziedzictwa Narodowego – obecnie Departament Edukacji,
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zespół ds. rozwoju sektora kultury – obecnie Zespół ds. Przestrzeni Kulturowej

Zadanie V.3
Koordynacja obchodów 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina:

Uchwałą Nr 49/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 stycznia
2010 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2010 r. pn. "Chopin wśród
Małopolan", na kwotę 400 000 zł. Do konkursu zgłoszonych zostało 51 ofert, w tym 8
ofert nie przeszło oceny formalnej.
Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej
Uchwałą Nr 312/10 z dnia 23 marca 2010 r. przyznał dofinansowanie na realizację 22
zadań, na łączną kwotę 400 000 zł.
Dofinansowane projekty wpisywały się merytorycznie w następujące kierunki:
1) upowszechnianie twórczości Fryderyka Chopina - festiwale, koncerty,
przeglądy, kursy mistrzowskie, warsztaty, konkursy;
2) tworzenie dzieł inspirowanych osobą i twórczością Fryderyka Chopina, w tym:
utwory muzyczne, sceniczne, literackie, plastyczne, filmowe a takŜe projekty
multimedialne;
3) popularyzowanie w Małopolsce wśród Małopolan i gości Małopolski wiedzy
o Fryderyku Chopinie i jego muzyce poprzez działania edukacyjne: wystawy,
spektakle, wydania nutowe i ksiąŜkowe, nagrania, publikacje internetowe,
konferencje, seminaria;
4) inne projekty nowatorskie promujące muzykę, a zwłaszcza osobę i twórczość
Fryderyka Chopina oraz Rok Chopinowski.
Wśród realizowanych zadań moŜna wymienić: VI Festiwal Ogrody Muzyką
Malowane - Chopin w Małopolsce Kraków 2010 - Fundacja Kultury im. Ignacego
Jana Paderewskiego; Z Chopinem na ty - Stowarzyszenie Muzyki Polskiej; XXXIII
Dni Muzyki Karola Szymanowskiego - Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego; „Chopin w Chełmcu”plenerowy koncert muzyki fortepianowej - Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu
z siedzibą w Klęczanach; „Abecadło tego, co naprawdę polskie” – Chopin wśród
Bochnian - Miejski Dom Kultury w Bochni; Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny
Królewskiego Miasta Krakowa - edycja specjalna: Chopin 2010 - Stowarzyszenie
Artystyczne "Piano Classic"; „Chopin in Memoriam ” – koncert Chopinowski w Parku
Zdrojowym - Miejski Ośrodek Kultury w Rabce Zdroju; "The Poems of Chopin" koncerty w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie - Polsko - Chińska Fundacja
Promocji Kultury i Sztuki; "Chopin wśród Chrzanowian - koncerty przybliŜające
twórczość Chopina"- Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarskich;
Ogólnopolski Konkurs Muzyczny dla młodzieŜy CHOPIN.
Efekty realizacji zadania:
W wyniku realizacji zadania mieszkańcy Małopolski byli uczestnikami wielu
koncertów i przedstawień związanych twórczością Fryderyka Chopina, wydarzenia
artystyczne związane z promocją dorobku artystycznego kompozytora umoŜliwiły
wspieranie rozwoju kultury i sztuki, były okazją do zaprezentowania się młodych
i utalentowanych twórców.
Realizator działań:
Department Kultury i Dziedzictwa Narodowego – obecnie Departament Edukacji,
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zespół ds. przestrzeni kulturowej – obecnie Zespół ds. Propozycji Kulturowych

Zadanie V.3
Koordynacja obchodów 150. rocznicy urodzin Ignacego Jana Paderewskiego.
Sejmik Województwa Małopolskiego, uwzględniając zadania w zakresie
upowszechniania kultury oraz mając na uwadze tworzenie warunków dla jej rozwoju,
a takŜe wzbogacenie oferty kulturalnej i artystycznej, przychylił się do wniosku
powiatu tarnowskiego i podjął Uchwałę Nr XLII/681/10 z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie pomocy finansowej powiatowi tarnowskiemu z przeznaczeniem na
organizację obchodów Roku Ignacego Jana Paderewskiego w Małopolsce.
Bezpośrednim realizatorem zadania było Centrum Paderewskiego Tarnów – Kąśna
Dolna, samorządowa instytucja kultury powiatu tarnowskiego. Na realizację zadania
została przekazana pomoc finansowa z budŜetu Województwa Małopolskiego
w wysokości 90 000,00 zł.
Efekty realizacji zadania:
Efektem obchodów Roku Ignacego Jana Paderewskiego w Małopolsce były m.in.
takie wydarzenia jak: Muzyczne Spotkania u Paderewskiego, Festiwal Bravo
Maestro, Tydzień Talentów, koncerty, wydanie publikacji „Paderewski w USA”,
ufundowanie tablicy w rodzinnym mieście Ignacego Jana Paderewskiego –
Kuryłówce (obecnie na Ukrainie).
Realizator działań:
Department Kultury i Dziedzictwa Narodowego – obecnie Departament Edukacji,
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zespół ds. przestrzeni kulturowej – obecnie Zespół ds. Propozycji Kulturowych

Zadanie V.4
Powierzenie realizacji zadania publicznego w dziedzinie ochrony dóbr kultury
pn. „Digitalizacja materiałów archiwalnych i bibliotecznych wytworzonych
przez instytucje związane z Kościołem katolickim wszystkich obrządków
działających na Kresach Rzeczpospolitej wraz z utworzeniem zbioru
zdigitalizowanych materiałów”
Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 239/10 z dnia 11 marca
2010 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
Województwa Małopolskiego w dziedzinie ochrony dóbr kultury w 2010 roku, na
kwotę 279 250,00 zł. Do konkursu złoŜona została 1 oferta. Zarząd Województwa
Małopolskiego Uchwałą Nr 540/10 z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu postanowił udzielić dotacji celowej w wysokości
279 250,00 zł. Fundacji Badań Europejskich "Sarmacja" na sfinansowanie realizacji
zadania publicznego.
Efekty realizacji zadania:
W wyniku realizacji zadania wykonano ponad 170 tys. zdjęć dokumentów
archiwalnych. Powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa
Małopolskiego w dziedzinie ochrony dóbr kultury słuŜyło upowszechnieniu
i zachowaniu poprzez digitalizację dóbr kultury materialnej, w szczególności
materiałów bibliotecznych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.

o bibliotekach i art. 6 ust. 1 pkt 2) lit. e ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami oraz materiałów archiwalnych, o których mowa
w art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach. Realizacja zadania przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności
kulturowej Województwa Małopolskiego oraz pogłębienia wiedzy wśród mieszkańców
Małopolski na temat Ŝycia kulturalnego i artystycznego w dawnej Galicji Wschodniej
i Zachodniej. Realizacja zadania umoŜliwia takŜe rozwój naukowy regionu poprzez
udostępnienie szerokiemu gronu źródeł do badania historii Polski i krajów
ościennych.

Realizator działań:
Department Kultury i Dziedzictwa Narodowego – obecnie Departament Edukacji,
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zespół ds. rozwoju sektora kultury – obecnie Zespół ds. Przestrzeni Kulturowej

Obszar VI. Turystyka
Zadanie VI.1
„Małopolska Gościnna - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki.
Otwarty konkurs ofert z dziedziny turystyki pn. „Małopolska Gościnna” został
ogłoszony Uchwałą Nr 1294/09 ZWM z dnia 16 listopada 2009 roku. Do konkursu
zostało złoŜonych 97 ofert.
Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej
na mocy Uchwały Nr 33/10 z dnia 12 stycznia 2010 roku udzielił dotacje na realizację
59 zadań na kwotę 2 050 000,00 zł, w tym na:
• 1 zadanie z zakresu aktywizacji Szlaku Architektury Drewnianej;
• 2 zadania z zakresu rozwoju agroturystyki w regionie;
• 44 zadania dotyczące budowy, rozwoju i promocji markowych produktów
turystycznych Małopolski;
• 12 zadań z zakresu rozwoju, renowacji i aktywizacji szlaków turystycznych
w regionie.
Efekty realizacji zadania:
1) Rozwój i aktywizacja Szlaku Architektury Drewnianej (SAD):
• wykonanie pomiaru GPS szlaku;
• udostępnienie dla ruchu turystycznego w terminie maj - wrzesień 50
obiektów sakralnych na SAD;
• zorganizowanie cyklu 12 koncertów pod hasłem „Muzyka zaklęta
w drewnie” oraz 3 imprez plenerowych „Dni otwarte na SAD”;
• organizacja III edycji konkursu fotograficznego mającego na celu
popularyzację i artystyczną prezentację budownictwa drewnianego oraz
seminarium poświęcone moŜliwościom rozwoju i komercjalizacji szlaku;
• wzmocnienie promocji szlaku: wykonanie ulotki o obiektach otwartych
(nakład 100 tys. wersja polska i angielska), rozbudowa strony
internetowej SAD www.drewniana.malopolska.pl, organizacja 2 wizyt

studyjnych dla dziennikarzy po szlaku oraz akcji informacyjno –
promocyjnej o wydarzeniach i otwartych obiektach na SAD.
2) Stworzenie oferty gospodarstw produktowych dla rodzin z dziećmi pod hasłem
„Małopolska Wieś dla dzieci” oraz dla amatorów produktów pszczelich
pn. „Małopolska Miodowa Kraina”;
3) Zorganizowanie prezentacji oferty agroturystycznej Małopolski pod hasłem
„Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami” podczas targów agroturystycznych
„Agrotravel” w Kielcach w dniach 9-11 kwietnia 2010 roku;
4) Wykreowanie nowego produktu turystycznego pn. „Szlak Frontu Wschodniego
I Wojny Światowej” w Małopolsce - I etap (opracowanie przebiegu szlaku,
wizualizacja szlaku, działania promocyjne);
5) Prezentacja oferty turystycznej Małopolski na 8 krajowych i 14 zagranicznych
targach turystycznych;
6) Odnowienie oznakowania 230 km Małopolskiego Szlaku Papieskiego im. Jana
Pawła II wraz z promocją szlaku;
7) Rozwój i aktywizacja produktów turystycznych Małopolski np. „Szlaku
Rzemiosła Tradycyjnego Małopolski”, „Małopolskiego Szlaku BoŜogrobców”,
„Szlaku Godeł Szalayowskich w Szczawnicy”, „Małopolskiego Szlaku
Renesansu”, „Szlaku Św. Jakuba”;
8) Renowacja oraz doposaŜenie w małą infrastrukturę turystyczną ponad 500 km
pieszych i rowerowych szlaków turystycznych w regionie (np. Karpacki Szlak
Rowerowy, Kościuszkowski Szlak Rowerowy, szlaki turystyczne na Ziemi
Limanowskiej, Tarnowskiej i Krakowskiej);
9) Zorganizowanie Małopolskiego Festiwalu Wód Leczniczych na Szlaku
Uzdrowisk Galicyjskich;
10) Poprawa bezpieczeństwa uprawiania turystyki poprzez przeprowadzenie
szkoleń dla dzieci, młodzieŜy oraz kadry pedagogicznej z zakresu
bezpiecznego uprawiania turystyki w górach i na akwenach wodnych (ok. 900
uczestników);
11) Promocja markowych produktów turystycznych Małopolski: zorganizowanie 20
wizyt studyjnych dla dziennikarzy zagranicznych po atrakcjach turystycznych
Małopolski, organizacja XVIII Światowego Forum Mediów Polonijnych,
współorganizacja Kongresu Unii Belgijskich Profesjonalnych Biur PodróŜy.
12) Popularyzacja uprawiania turystyki aktywnej poprzez organizację wycieczek
i rajdów turystycznych (np. XI Zlot Turystyczny Szlakami Jana Pawła II, akcja
„Nie siedź w domu, idź na wycieczkę”) oraz maratonów rowerowych
(np. Krakowski Maraton Rowerowy, Karpacki Maraton Rowerowy
im. J. Bugańskiego).
Realizator działań:
Department Promocji i Turystyki – obecnie Departament Turystyki, Spotu
i Promocji
Zespół ds. rozwoju turystyki – obecnie Zespół ds. Rozwoju Marki Turystycznej
Regionu

Obszar VII. Ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Zadanie VII.1

Aktywizacja gospodarcza
w małopolskich Karpatach.

i

ochrony

dziedzictwa

obszarów

wiejskich

Ze względu na to, Ŝe dopłaty do owiec zostały przyznane rolnikom ze środków
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zarząd Województwa
Małopolskiego zdecydował o nie dublowaniu wsparcia finansowego i przeznaczył
zaplanowane na wypas kulturowy owiec środki na inną formę aktywizacji obszarów
wiejskich w małopolskich Karpatach, tj. na budowę wieŜ widokowych w gminach
Limanowa i Rabka Zdrój.

Realizator działań:
Department Rolnictwa i Geologii – obecnie Departament Środowiska, Rolnictwa
i Geodezji
Zespół ds. rozwoju wsi – obecnie Zespół Rolnictwa

Obszar VIII. Działania na rzecz rozwoju trzeciego sektora
Zadanie VIII.1
Sieć Małopolskich Ośrodków Wsparcia Organizacji Pozarządowych.
Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 233/10 z dnia 9 marca
2010 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa
Małopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo,
informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w art. 4 pkt. 1 – 23 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie pn.: „Sieć
Małopolskich Ośrodków Wsparcia Organizacji Pozarządowych w 2010 roku”, na
kwotę 250 000,00 zł. W ramach otwartego konkursu złoŜono 7 ofert, z czego
wszystkie spełniły wymogi formalne. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej
Zarząd Województwa Małopolskiego postanowił przyjąć do dofinansowania 5 zadań
na łączną kwotę 239 069,00 zł.
Podział środków finansowych w 2010 roku przedstawiał się następująco:

Kwota przyznana
z budŜetu Woj.
Małopolskiego

L.p.

OFERENT

NAZWA ZADANIA

1

Stowarzyszenie Sądecki
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Małopolski Ośrodek Wsparcia
Organizacji Pozarządowych w okręgu
Nowy Sącz

40 000 zł

2

Fundacja Biuro Inicjatyw
Społecznych

Małopolski Ośrodek Wsparcia
Organizacji Pozarządowych w okręgu
Oświęcimskim

39 992 zł

3

Fundacja Biuro Inicjatyw
Społecznych

Małopolski Ośrodek Wsparcia
Organizacji Pozarządowych w okręgu
nowotarskim

39 942 zł

4

Fundacja Biuro Inicjatyw
Społecznych

5

Fundacja im. Hetmana Jana
Tarnowskiego

Małopolski Ośrodek Wsparcia
Organizacji Pozarządowych w okręgu
krakowskim
Małopolski Ośrodek Wsparcia
Organizacji Pozarządowych w
Tarnowie

SUMA

79 835 zł

39 300 zł
239 069 zł

Efekty realizacji:
W 2010 roku w ramach działalności wszystkich 5 Ośrodków wsparciem objętych
zostało około 1144 organizacji pozarządowych.

MOWOP Nowy Sącz:
W wyniku działań zrealizowanych w ramach projektu wsparciem zostało łącznie
objętych ok. 310 osób reprezentujących organizacje pozarządowe z terenu okręgu
nowosądeckiego:
• przeszkolono 53 przedstawicieli organizacji pozarządowych z nowelizacji
ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie z Nowego Sącza
(21 os.), Limanowej (16 os.) i Gorlic (16 os.);
• zorganizowano 3 dniowe warsztaty projektowe z zakresu pozyskiwania
środków na działalność organizacji dla 15 przedstawicieli organizacji
pozarządowych;
• zorganizowano trzy 20-godzinne kursy komputerowe w sumie dla 47
przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym: w Nowym Sączu dla 14
os., w Gorlicach dla 17 os. i w Limanowej dla 16 os.;
• zorganizowano 164 godz. dyŜurów specjalistów z zakresu prawa,
rachunkowości i księgowości oraz doradztwa projektowego i Public Relations
organizacji pozarządowych, podczas których udzielono 195 konsultacji,
w tym: 100h/118 konsultacji w Nowym Sączu, 32h/40 konsultacji w Limanowej
i 32h/37 konsultacji w Gorlicach;
• opracowano i uaktualniono bazy adresowe organizacji z okręgu
nowosądeckiego.
MOWOP Tarnów:
W wyniku działań zrealizowanych w ramach projektu wsparciem zostało łącznie
objętych ok. 169 osób reprezentujących organizacje pozarządowe z terenu okręgu
tarnowskiego:
• zorganizowano 4 dwudniowe kursy komputerowe dla 64 przedstawicieli
organizacji pozarządowych z zakresu obsługi komputerów, księgowości ngo’s
oraz zarządzania projektem;
• udzielenie 105 godz. doradztwa dla przedstawicieli organizacji
pozarządowych m.in.: z zakresu zagadnień formalno-prawnych dotyczących
zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych, rachunkowości
i księgowości ngo’s oraz dostępnych źródeł finansowania i wykorzystywania
funduszy unijnych na projekty ngo’s.
MOWOP Kraków:

W wyniku działań zrealizowanych w ramach projektu wsparciem zostało łącznie
objętych ok. 270 osób reprezentujących organizacje pozarządowe z terenu okręgu
krakowskiego:
• zrealizowano 7 seminariów, w których wzięły udział 83 osoby, z terenu
powiatu krakowskiego, miasta Krakowa, miechowskiego, proszowickiego
i wielickiego. Tematyka seminariów była ukierunkowana na tematy związane
z nowelizacją ustawy o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie,
zatrudnianiem pracowników w organizacjach pozarządowych, dobrych praktyk
we współpracy organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym oraz
rozliczaniem dotacji i sprawozdawczości w organizacji.
• zorganizowano 7 szkoleń profesjonalizujących, w których uczestniczyło 91
osób. Zrealizowane szkolenia miały charakter warsztatowy i dotyczyły
zagadnień związanych z nowelizacją ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie, kształtowaniem wizerunku organizacji
pozarządowej w środowisku lokalnym oraz prowadzeniem biura i księgowości
organizacji pozarządowej;
• zorganizowano 73 godz. doradztwa specjalistycznego z zakresu: źródeł
finansowania NGO; przygotowania projektu i wniosku o dotację; zagadnień
formalno-prawnych (statut, KRS, przygotowanie dokumentów do rejestracji
organizacji, status OPP); księgowości NGO; zasad realizacji projektu; zasad
rozliczania dotacji;
• zorganizowano 8 dyŜurów w ramach tzw. Mobilnych Punktów Doradczych.
Z doradztwa indywidualnego skorzystało 25 organizacji pozarządowych.
DyŜury zostały zorganizowane w Krakowie, KsiąŜnicach Wielkich,
Michałowicach (2 razy), Miechowie, Skawinie, Wielkiej Wsi (Szyce) i Woli
Radziszowskiej;
• zrealizowano 10 dni zajęć w ramach Szkoły Liderów (80 godzin), w których
uczestniczyło 16 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Uczestnicy
przygotowali 16 prac zaliczeniowych i skorzystali z 57 godzin wsparcia
coatchingowego;
• rozesłano 6 numerów elektronicznego BISLettera, kaŜdorazowo do 500
organizacji pozarządowych z terenu okręgu krakowskiego;
• zorganizowano 2 fora organizacji pozarządowych (Mogilany i Niepołomice)
w których wzięło udział 33 przedstawicieli organizacji pozarządowych.
MOWOP Oświęcim:
W wyniku działań zrealizowanych w ramach projektu wsparciem zostało łącznie
objętych ok. 225 osób reprezentujących organizacje pozarządowe z terenu okręgu
oświęcimskiego:
• zrealizowano 4 seminaria, w których wzięło udział 59 osób, z terenu powiatu
chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego. Tematyka
seminariów była ukierunkowana na tematy związane z nowelizacją ustawy
o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie oraz na zagadnienia
księgowe, w tym rozliczanie dotacji;
• zorganizowano 4 szkolenia profesjonalizujące, w których uczestniczyło 81
osób. Zrealizowane szkolenia miały charakter warsztatowy i dotyczyły
zagadnień związanych z nowelizacją ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie oraz rachunkowości i sprawozdawczości
organizacji pozarządowej;

•

•

•
•
•

zorganizowano 64 godz. doradztwa specjalistycznego z zakresu: źródeł
finansowania NGO; przygotowania projektu i wniosku o dotację; zagadnień
formalno-prawnych (statut, KRS, przygotowanie dokumentów do rejestracji
organizacji, status OPP); księgowości NGO; zasad realizacji projektu; zasad
rozliczania dotacji;
zorganizowano 8 dyŜurów w ramach tzw. Mobilnych Punktów Doradczych.
Z doradztwa indywidualnego skorzystało 40 organizacji pozarządowych.
DyŜury zostały zorganizowane w Alwerni, Chrzanowie, Jaroszowcach, Kętach,
Oświęcimiu i Zatorze (2 razy);
rozesłano 6 numerów elektronicznego BISLettera, kaŜdorazowo do 300
organizacji pozarządowych z terenu okręgu oświęcimskiego;
zorganizowano 3 spotkania (Chrzanów, Olkusz, Oświęcim) z członkiem
Małopolskiej Rady PoŜytku Publicznego, w których uczestniczyło 60
przedstawicieli organizacji pozarządowych;
zorganizowano 2 fora organizacji pozarządowych (Oświęcim, Wadowice),
w których wzięło udział 35 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

MOWOP Nowy Targ:
W wyniku działań zrealizowanych w ramach projektu wsparciem zostało łącznie
objętych ok. 170 osób reprezentujących organizacje pozarządowe z terenu okręgu
nowotarskiego:
• zrealizowano 4 seminaria, w których wzięło udział 48 osób, z terenu powiatu
myślenickiego, nowotarskiego, suskiego i tatrzańskiego. Tematyka seminariów
była ukierunkowana na tematy związane z nowelizacją ustawy o działalności
poŜytku publicznego i wolontariacie, współpracy w środowisku lokalnym,
metodologii przygotowania projektu oraz zagadnień księgowych;
• zorganizowano 4 szkolenia profesjonalizujące, w których uczestniczyło 69
osób. Zrealizowane szkolenia miały charakter warsztatowy i dotyczyły
zagadnień związanych z nowelizacją ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie, przygotowaniem projektu i wniosku grantowego
oraz rachunkowości i sprawozdawczości z zadania publicznego;
• zorganizowano 71 godz. doradztwa specjalistycznego z zakresu: źródeł
finansowania NGO; przygotowania projektu i wniosku o dotację; zagadnień
formalno-prawnych (statut, KRS, przygotowanie dokumentów do rejestracji
organizacji, status OPP); księgowości NGO; zasad realizacji projektu; zasad
rozliczania dotacji;
• zorganizowano 7 dyŜurów w ramach tzw. Mobilnych Punktów Doradczych.
Z doradztwa indywidualnego skorzystało 11 organizacji pozarządowych.
DyŜury zostały zorganizowane w Alwerni, Chrzanowie, Jaroszowcach, Kętach,
Oświęcimiu i Zatorze (2 razy);
• rozesłano 6 numerów elektronicznego BISLettera, kaŜdorazowo do 200
organizacji pozarządowych z terenu okręgu oświęcimskiego;
• zorganizowano 1 spotkanie w Zakopanem z członkiem Małopolskiej Rady
PoŜytku Publicznego, w którym uczestniczyło 16 przedstawicieli organizacji
pozarządowych;
• zorganizowano 1 forum organizacji pozarządowych w Zakopanem, w którym
wzięło udział 18 przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Realizator działań:

Departament Promocji i Turystyki – obecnie Kancelaria Zarządu
Zespół współpracy z organizacjami pozarządowymi – obecnie Zespół Współpracy
Regionalnej

Zadanie VIII.2.
Powierzenie administrowania
organizacji pozarządowych.

portalem

promocyjno-informacyjnym

dla

Realizacja zadania została przesunięta w czasie na kolejne lata ze względu na
złoŜoność procesu przygotowania technicznego portalu. W 2010 w ramach
ogłoszonego konkursu wybrana została nazwa portalu, wykupiona domena oraz
opracowano projekt garficzny portalu za kwotę 11 224,00 zł. (szczegółowy opis
znajduje się przy opisie Celu 2, Działania 1, pkt 4).
Realizator działań:
Departament Promocji i Turystyki – obecnie Kancelaria Zarządu
Zespół współpracy z organizacjami pozarządowymi – obecnie Zespół Współpracy
Regionalnej
Zadanie VIII. 3.
Wzmocnienie procesów integracji sektora pozarządowego w Małopolsce.
Zadanie niezrealizowane ze względu na brak srodków w budŜecie
Województwa na rok 2010.
Realizator działań:
Departament Promocji i Turystyki UMWM – obecnie Kancelaria Zarządu
Zespół współpracy z organizacjami pozarządowymi – obecnie Zespół Współpracy
Regionalnej
Zadanie VIII.4.
Promocja i organizacja wolontariatu.
Celem otwartego konkursu ofert była promocja wartości wolontariatu oraz
wspieranie róŜnorodnych form upowszechniania wolontariatu. Otwarty konkurs ofert
został ogłoszony Uchwałą Nr 234/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia
9 marca 2010 r., na kwotę 100 000,00 zł. Do konkursu wpłynęło 28 ofert. Na etapie
oceny formalnej odrzucono 6 ofert, do oceny merytorycznej dopuszczone zostały
22 oferty.
Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej
Uchwałą Nr 478/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. dofinansował 15 zadań na łączną
kwotę 100 000,00 zł.
Efekty realizacji zadania:
W rezultacie przekazanych środków, zrealizowane zostały róŜnorodne formy
upowszechniania wolontariatu w Małopolsce. W sumie zorganizowano ok. 95
szkoleń, kursów i warsztatów, na których przeszkolono ok. 670 wolontariuszy.
W projektach zaangaŜowanych było ponad 1000 wolontariuszy.
Podejmowane działania były róŜnorodne m.in.:

•

•

wsparto działalność 5 Centrów Wolontariatu. Centra słuŜyły informacją,
konsultacjami oraz wszelkimi materiałami szkoleniowymi. W punktach
odbywały się równieŜ szkolenia z róŜnego zakresu działalności
wolontariackiej. W ramach poszczególnych szkoleń zrealizowano :
 wolontariat medyczny, pozyskano 7 osób, w tym lekarzy, pielęgniarkę
i studentów medycyny do pracy w Przychodni dla Osób Bezdomnych
oraz w Aptece Darów;
 wolontariat szpitalny, zw. z terapią śmiechem, celem projektu
Fundacji Dr Clown było przygotowanie młodzieŜy i studentów do
prowadzenia zajęć terapią śmiechu w szpitalach, hospicjach
i placówkach dla dzieci. Przeszkoleni wolontariusze w kolorowych
strojach i makijaŜu, nieśli pomoc małym pacjentom wspaniałą
zabawową terapią, likwidując tym samym stres i napięcie
spowodowane nietypową i często bardzo trudną sytuacją chorego
dziecka;
 wolontariat ratowniczy, w ramach projektów przeszkolono
wolontariuszy z terenu Małopolski w zakresie udzielania pierwszej
pomocy. Podniesiono teŜ kompetencje wolontariuszy w zakresie
aktywnego ratownictwa medycznego oraz propagowania kultury
udzielania pomocy przedmedycznej. Wyszkoleni wolontariusze pełnili
aktywne dyŜury motocyklowe i rowerowe w zakresie niesienia pierwszej
pomocy;
 wolontariat edukacyjny, w tym obszarze promowana była idea
wolontariatu edukacyjnego wśród studentów i młodzieŜy powiatu
nowosądeckiego. Przeszkoleni wolontariusze pomagali w nauce
dzieciom i młodzieŜy gimnazjalnej mającej trudności z nauką, w tym
dzieciom zagroŜonym wykluczeniem społecznym;
 wolontariat hospicyjny, celem projektu był wzrost zainteresowania
wolontariatem hospicyjnym wśród młodzieŜy i osób starszych poprzez
akcje promocyjne, organizowane szkolenia, konkursy oraz publikacje
dot. tej tematyki;
 wolontariat z osobami niepełnosprawnymi, w ramach kilku
projektów zorganizowano i przeprowadzono profesjonalne szkolenia z
zakresu pracy z dziećmi z rodzin zagroŜonych wykluczeniem
społecznym oraz dziećmi niepełnosprawnymi, w tym dziećmi z
autyzmem;
 wolontariatu z osobami starszymi, samotnymi i chorymi, celem
projektu, w którym zaangaŜowane było Stow. Koło Gospodyń Wiejskich
w Andrychowie
było
upowszechnianie
postaw związanych
z wolontariatem wśród lokalnej społeczności oraz bezpośrednia pomoc
osobom starszym, chorym lub samotnym.
przeprowadzono kampanie informacyjno - promocyjne w zakresie
upowszechniania wolontariatu oraz liczne imprezy promujące dobre praktyki
(koncerty, targi, konkursy, wystawy, fotoreportaŜe, itp.). Głównym celem tego
typu wydarzeń było stworzenie moŜliwości zaprezentowania społeczności
lokalnej pozytywnego wizerunku wolontariuszy, akcji wolontaryjnych,
podzielenia się swoim doświadczeniem, jak równieŜ zachęcenie
mieszkańców, w szczególności młodzieŜy do włączenia się w wolontariat
i akcje wolontaryjne;

•

wolontariat promowano takŜe poprzez portale internetowe poświęcone
wolontariatowi, jak równieŜ poprzez promocję w mediach.

W efekcie powyŜszych działań zrealizowano następujace cele:
• upowszechnianie postaw związanych z wolontariatem i korzyści z niego
płynących wśród mieszkańców Małopolski;
• podniesienie wiedzy i umiejętności wolontariuszy;
• popularyzacja najlepszych praktyk wśród wolontariuszy;
• zintegrowanie działań młodzieŜy, studentów i osób dorosłych wokół
wspólnej idei niesienia pomocy poprzez posługę wolontaryjną;
• promowanie i wspieranie centrów wolontariatu.
Realizator działań:
Departament Promocji i Turystyki – obecnie Kancelaria Zarządu
Zespół współpracy z organizacjami pozarządowymi – obecnie Zespół Współpracy
Regionalnej

Działanie 2
Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań publicznych finansowanych
ze środków funduszy celowych oraz funduszy europejskich.

1. Zadania realizowane ze środków PFRON będących w dyspozycji
Województwa Małopolskiego zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o
rehabilitacji
zawodowej
i
społecznej
oraz
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. Nr 14 poz. 92 tj.):
1). Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z2006r. nr 156 poz.1118z późn. zm.) dotyczących
obiektów słuŜących rehabilitaci, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,
z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów).
W dniu 29 marca 2010 r. Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą
Nr XLII/697/10 dokonał podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PERON) na zadania realizowane przez Samorząd
Województwa Małopolskiego i określił zadania, na które przeznacza się te środki
przypadające wg algorytmu w 2010 roku. Zgodnie z podziałem ww. środków przez
Sejmik Województwa na zadanie pn. „dofinansowanie robót budowlanych
dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób
niepełnosprawnych, za wyjątkiem rozbiórki tych obiektów” został ustalony limit
finansowy w wysokości 3 341 960,00 zł.
W dniu 22 kwietnia 2010 r. Uchwałą Nr 463/10 ZWM zmienioną Uchwałą
Nr 1137/10 ZWM z dnia 30 września 2010 r., Zarząd Województwa Małopolskiego
udzielił w oparciu o ww. limit środków finansowych dofinansowanie dla 15
podmiotów na łączną kwotę 3 341 960,00 zł w tym dla 6 podmiotów będących
organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 1 540 721 zł.

Realizator działań:
Department Zdrowia i Polityki Społecznej
Zespół ds. obiektów dla osób niepełnosprawnych – obecnie Zespół ds.
niepełnosprawnych

2). Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej
zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2007 r. nr 242 poz. 1776) oraz ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z d 2010 r. nr 214 poz. 1407).
Na terenie Województwa Małopolskiego prowadzi działalność pięć zakładów
aktywności zawodowej, które zatrudniają łącznie 225 osób (w tym 161 osób
niepełnosprawnych), są to:
1. Zakład Aktywności Zawodowej przy Konwencie OO. Bonifratrów w KonarachZielonej 21, 32-040 Świątniki Górne.
2. Zakład Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu Kulturalno- Oświatowym
Piast w Woli Rzędzińskiej 297A, 33-150 Wola Rzędzińska.
3. Zakład Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Szansa
w Witowicach 60A, 32-250 Charsznica.
4. Zakład Aktywności Zawodowej Pensjonat na Wzgórzach w Krakowie przy
Stowarzyszeniu Integracyjnym Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób
Niepełnosprawnych, ul. Os. Na Wzgórzach 44, 31-721 Kraków.
5. Zakład Aktywności Zawodowej U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja przy
Stowarzyszeniu Rodzin Zdrowie Psychiczne, ul. Miodowa 9, 31-055 Kraków.
W dniu 29 marca 2010 r. Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą
Nr XLII/697/10 dokonał podziału środków PFRON na zadania realizowane przez
Samorząd Województwa Małopolskiego i określił zadania, na które przeznacza się te
środki przypadające wg algorytmu w 2010 roku. Zgodnie z podziałem ww. środków
przez Sejmik Województwa na zadanie pn. „dofinansowanie kosztów tworzenia
i działania zakładów aktywności zawodowej” został ustalony limit finansowy
w wysokości 2 978 500,00 zł.
W dniu 22 grudnia 2009 r. Uchwałą Nr 1469/09 Zarząd Województwa
Małopolskiego udzielił w roku 2010 w oparciu o ww. limit środków finansowych,
dofinansowania ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa
Małopolskiego, działania zakładów aktywności zawodowej dla 5 ww. podmiotów na
łączną kwotę 2 942 779,14 zł.
Realizator działań:
Department Zdrowia i Polityki Społecznej
Zespół ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych – obecnie Zespół ds. finansów

2. Wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego przez organizacje
pozarządowe.
W roku 2010 Samorząd Województwa uczestniczył we wdraŜaniu
regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 m.in.:

poprzez przeprowadzanie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi konkursów
projektów w ramach:
Priorytety PO KL realizowane na szczeblu regionalnym to:
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Organizacje pozarządowe realizowały w 2010 roku 260 projektów PO KL
na łączna kwotę 42 612 115,03 zł. W sumie ngo’s złoŜyły 1697 projektów na
ogłaszane konkursy.
W 2010 roku prowadzone były równieŜ Punkty Informacyjne Europejskiego
Funduszu Społecznego w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. Zorganizowano 15
spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów oraz I Dni Otwarte
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie "Pomocna Dłoń". Ponadto wydano
4 numery kwartalnika poświęconego EFS pn.: „Kapitał Ludzki dla Małopolski”.
Realizator działań:
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
W 2010 r. w Województwie Małopolskim działały 4 Regionalne Ośrodki
Europejskiego Funduszu Społecznego: w Krakowie (Małopolski Instytut Samorządu
Terytorialnego i Administracji), w Nowym Sączu (Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych i Oświatowych CUMULUS w partnerstwie z Fundacją Wiedza i Rozwój
przy PWSZ w Nowym Sączu), w Tarnowie (Fundacja im. Jana Hetmana
Tarnowskiego) i w Oświęcimiu (Fundacja Rozwoju Regionu Rabka w partnerstwie
z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej w Oświęcimiu).
Celem działania sieci Regionalnych Ośrodków EFS jest kreowanie rozwoju
lokalnego, budowanie partnerstw nastawionych na rozwój regionu, w szczególności
w zakresie rozwoju kapitału społecznego. Ośrodki wspierają beneficjentów poprzez
realizację szeroko rozumianych działań animacyjnych, z wykorzystaniem szkoleń,
doradztwa oraz informacji. Dodatkowo ośrodki planują swoje działania w oparciu
o diagnozę środowiska lokalnego, w którym działają, zbierają informacje o sytuacji
społeczno-gospodarczej i potrzebach lokalnych, instytucjach/organizacjach
działających w regionie i ich potencjale, liderach lokalnych i istniejących juŜ
partnerstwach.
W 2010 r. w Małopolsce działalność ROEFS była przede wszystkim ukierunkowana
na przygotowanie lokalnych projektodawców z gmin wiejskich, aplikujących o tzw.
"małe granty" w ramach Działań 6.3, 7.3 i 9.5 POKL. Dodatkowo podkreślano
moŜliwość realizacji projektów w partnerstwie. ROEFS przygotowywały
projektodawców aplikujących o środki na tworzenie przedszkoli (w tym uruchamianie
innych form wychowania przedszkolnego) na obszarach wiejskich i w miastach do
5 tys. mieszkańców; wspierać istniejące przedszkola (w tym równieŜ funkcjonujące
inne formy wychowania przedszkolnego) na obszarach wiejskich i w miastach do
5 tys. mieszkańców; wzmacniał równieŜ współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami
a środowiskiem naukowym i naukowo-badawczym. W reakcji na bieŜącą sytuację
w kraju dodatkowo w połowie roku zlecono ośrodkom informowanie oraz doradztwo
dla potencjalnych uczestników projektów w zakresie moŜliwości uzyskania wsparcia

w ramach konkursu dla Działania 6.2 PO KL w szczególności dedykowanego
osobom dotkniętym skutkami powodzi i/lub osuwisk.
Efekty realizacji zadania:
Oświęcim
Liczba instytucji i osób objętych działaniami niepowtarzającymi się - 360/702
Liczba godzin doradztwa – 830 h
Tarnów
Liczba instytucji i osób objętych działaniami niepowtarzającymi się – 254/384
Liczba godzin doradztwa – 1183 h
Nowy Sącz
Liczba instytucji i osób objętych działaniami niepowtarzającymi się – 371/612
Liczba godzin doradztwa – 1220 h
Kraków
Liczba instytucji i osób objętych działaniami niepowtarzającymi się – 630/1034
Liczba godzin doradztwa – 709,50 h
Realizator działań:
Departament Polityki Regionalnej

3. Realizacja Programu INTERREG IVC
W roku 2010 realizowane były projekty POWER oraz PEOPLE „Innowacje dla zmian
społecznych”.
Projekt POWER polega na wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie
instrumentów polityki regionalnej w kontekście zmian klimatycznych oraz
poszukiwaniu metod dąŜenia do gospodarki niskowęglowej (Low Carbon Economy).
Niemniej jednak organizacje pozarządowe ostatecznie nie wzięły udziału w tym
projekcie.
Projekt PEOPLE to identyfikacja narzędzi polityki regionalnej słuŜących
przezwycięŜeniu zmian demograficznych i szans zapewnienia zrównowaŜonego
rozwoju w regionie, który zbalansowałby niekorzystne uwarunkowania społeczne
i ekonomiczne. W 2010 roku w ramach projektu PEOPLE z udziałem ngo’s
zrealizowano dwa podprojekty: DIVERSIA oraz ShareIT. BudŜet projektu wynosił:
DIVERSIA - 65.399,60 € (251 069,06 zł) oraz ShareIT - 34.100 € (130 910,00 zł).
I.
Podprojekt DIVERSIA realizowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Małopolski – działania:
 nawiązanie współpracy z partnerami projektu DIVERSIA: Woman Institute
of Andalusia, University of Seville z Hiszpanii oraz Municipality of
Sodertalje from Sweden;
 przygotowanie dokumentacji nt. polityki socjalnej oraz rodzinnej
w Małopolsce oraz w Polsce;
 nawiązanie partnerstw w regionie: NSZZ Solidarność Regionu Małopolska,
Instytutem Socjologii UJ oraz Instytutem spraw Publicznych UJ;
 udział w 2 spotkaniach roboczych projektu: 14-17.06.2010 w Sewilli oraz
8-9.11.2010 w Krakowie;






udział w międzynarodowej konferencji projektu PEOPLE w dniach
12-13.10.2010;
udział w konferencji „Srebrna gospodarka szansą dla Małopolski"
zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego w dniu
18.10.2010 w Krakowie;
rozpoczęcie badań ankietowych nt. potrzeb i oczekiwań róŜnych typów
rodzin w regionie w zakresie polityki socjalnej;
wyszukanie dobrych praktyk w regionie w zakresie wsparcia godzenia
Ŝycia zawodowego, rodzinnego i prywatnego kobiet i męŜczyzn w regionie.

Efekty realizacji:
 nawiązanie sieci współpracy instytucji w zakresie polityk socjalnych w skali
regionalnej oraz w skali międzyregionalnej;
 stworzenie 1 nowego miejsca pracy.
II.
Podprojekt ShareIT realizowany przez Stowarzyszenie „U Siemachy”:
Analiza danych zastanych: procesy migracyjne, ich skala i charakterystyka, zjawisko
tzw. Eurosierot. Produkt: raport z badań w Polsce w wersji PPT + raport
podsumowujący dla wszystkich partnerów.
Badania jakościowe: grupy fokusowe + testowa platforma na Facebook. Produkt:
raport z badań (PL) + prezentacja podsumowująca.
Badania ankietowe: ocena jakości kursów językowych, obywatelskich,
komputerowych i in. oferowanych dla imigrantów przez urzędy wybranych miast
europejskich. Produkt: raport z badań.
PilotaŜ – wykorzystanie metody „digital story telling” w pracy z młodzieŜą szkolną.
Realizator działań:
Departament Polityki Regionalnej
Zespół Europejskiej Współpracy Terytorialnej – obecnie Zespół Funduszy
Zewnętrznych
Ponadto w roku 2010 samorząd województwa uczestniczył we wdraŜaniu
następujących programów związanych ze środkami europejskimi:
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013:
Wg. stanu na dzień 9.03.2011 r. suma projektów organizacji
pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych wybranych do
dofinansowania w ramach MRPO wynosi 95 855 513,07 zł, podział przedstawia
się następująco:
• D.1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych – 1 wniosek na kwotę 11 381 188 zł;
• D.1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – 1 wniosek na kwotę 166 311,68 zł;
• D.3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej – 5 wniosków na kwotę 8 574 823,92 zł;
• D.3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego – 11 wniosków na kwotę
42 223 974,87 zł;
• D.3.3 Instytucje kultury – 3 wnioski na kwotę 4 441 900,18 zł;
• D.6.1 Rozwój miast – 1 wniosek na kwotę 3 240 548,50 zł;
• D.6.3
Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców,
w
tym
socjalnego
i zdrowotnego – 8 wniosków na kwotę 10 464 313,51 zł;

•
•
•

D.7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych
źródeł energii – 7 wniosków na kwotę 12 330 422,15 zł;
D.8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej – 2 wnioski na kwotę
1 734 279,22zł;
D.8.2 Budowanie pozycji Małopolski w Europejskich sieciach współpracy –
2 wnioski na kwotę 1 297 751,04 zł;

W ramach Departamentu Funduszy Europejskich funkcjonuje komórka
organizacyjna w postaci Wydziału Informacji i Promocji Funduszy Europejskich
zajmująca się działaniami informacyjnymi i promocyjnymi z zakresie funduszy
europejskich w Małopolsce. Za koordynację i prowadzenie działań informacyjnych
odpowiada Zespół Centrum Informacyjne FEM w szczególności:
1. udziela informacji na temat Funduszy Europejskich dla Małopolski, ze
szczególnym uwzględnieniem Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego (MRPO), komponentu regionalnego Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (PO KL) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW);
2. opracowuje i wydaje publikacje informacyjne dotyczące Funduszy
Europejskich dla Małopolski;
3. administruje i prowadzi serwis internetowy www.fundusze.malopolska.pl
stanowiący interaktywną bazę wiedzy nt. Funduszy Europejskich
w Małopolsce umoŜliwiającą odbiorcy zdobycie w jednym miejscu wszystkich
podstawowych informacji o zasadach i moŜliwościach uzyskania dotacji
z kaŜdego z Programów Operacyjnych wdraŜanych przez Samorząd
Województwa Małopolskiego;
4. realizuje zadania szkoleniowe związanych z wdraŜaniem Funduszy
Europejskich dla Małopolski - rozpoznaje potrzeby szkoleniowe, opracowuje
materiały, prowadzi szkolenia, organizuje konferencje, warsztaty i spotkania
dla beneficjentów funduszy unijnych.
Działania informacyjne prowadzone są przez Główny oraz Lokalne Punkty
Informacyjne w Chrzanowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie.
Realizator działań:
Departament Funduszy Europejskich

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013:
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Samorząd Województwa Małopolskiego współpracuje z Lokalnymi Grupami
Działania, które mają formę stowarzyszeń, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 marca
2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Na terenie Małopolski funkcjonuje 39 Lokalnych Grup Działania, które mają za
zadanie przyczynianie się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie
partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdraŜania lokalnych
inicjatyw. Limit środków do wykorzystania w ramach Programu na lata 20072013 wynosi 268 916 560,92 zł.
W ramach osi IV Leader Lokalne Grupy Działania realizują następujące
działania:

1. wdraŜanie Lokalnych Strategii Rozwoju, w tym operacje z zakresu: „małe
projekty”, Odnowa i rozwój wsi oraz RóŜnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej i Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa (te dwa ostanie
wdraŜane są przez ARiMR);
2. wdraŜanie projektów współpracy;
3. funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja.
W 2010 r. Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich (obecnie,
po zmianie struktury organizacyjnej, Departament Funduszy Europejskich)
zorganizował i przeprowadził wiele spotkań i szkoleń z Lokalnymi Grupami Działania,
mającymi na celu coraz lepsze pozyskanie i wykorzystanie środków krajowych
i unijnych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Realizator działań:
Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich – obecnie Departament
Funduszy Europejskich

Działanie 3
Projekty partnerskie Samorządu Województwa Małopolskiego i organizacji
pozarządowych
W 2010 roku Samorząd Województwa Małopolskiego przystąpił do
partnerskiej realizacji projektów na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn.
zm.), następujących projektów:
1. „Budowanie regionalnego systemu wczesnej interwencji dla rodziny
z dzieckiem niepełnosprawnym w celu jej wzmocnienia i lepszej integracji
społecznej”:
Projekt partnerski realizowany przez Związek Polskich Kawalerów Maltańskich
Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Św. Jana Jerozolimskiego Zwanego
Rodyjskim i Maltańskim oraz Województwo Małopolskie (Departament Zdrowia
i Polityki Społecznej UMWM). Projekt finansowany z Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych, Komponent III – Równe szanse i integracja społeczna (w ramach
Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego).
Celem projektu jest wypracowanie modelu budowania zespołów wczesnej interwencji
poza duŜymi aglomeracjami miejskimi we współpracy z Maltańskim Centrum
Pomocy, jako Ośrodkiem Diagnostyczno-Konsultacyjnym oraz zbudowanie
i wdroŜenie czterech zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem
o zaburzonym rozwoju w czterech powiatach Małopolski w ramach lokalnych
organizacji pozarządowych, przy wsparciu Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.
Województwo Małopolskie w realizowanym projekcie było partnerem merytorycznym,
koordynatorem w Urzędzie Marszałkowskim był Departament Zdrowia i Polityki
Społecznej.
Od
początku
trwania
projektu
na
stronie
internetowej

www.wrotamalopolski.pl w zakładce „niepełnosprawni” zamieszczona została
informacja o projekcie i była aktualizowana zgodnie z dostarczanymi materiałami
przez Koordynatora Projektu. W ramach działania związanego z organizacją
regionalnej konferencji została uŜyczona sala konferencyjna mieszcząca się
w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz
rozpropagowana informacja dotycząca Konferencji na portalach Województwa
Małopolskiego.
Realizacja projektu pokazała na szeroką skalę problem społeczny jakim jest brak
systemu pomocy dziecku zagroŜonemu niepełnosprawnością, niepełnosprawnemu
i jego rodzinie. Dzięki współpracy z Maltańskim Centrum Pomocy w realizacji
projektu, moŜliwe było pokazanie i rozpowszechnienie modelowego systemu terapii
funkcjonującego w Maltańskim Centrum w Krakowie, na terenie Małopolski.
Województwo zyskało na swoim terenie cztery profesjonalne zespoły wczesnej
interwencji (w powiatach: bocheńskim, brzeskim, dąbrowskim, proszowickim), gdzie
zatrudniona jest przeszkolona specjalistyczna kadra, która udziela kompleksowej
pomocy dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie w jego lokalnym środowisku.
2. „ABC Gospodarki Społecznej”:
Projekt realizowany w ramach Priorytetu VII PO KL przez Wojewódzki Urząd
Pracy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz ZrównowaŜonego Rozwoju
Społeczno – Gospodarczego KLUCZ z gminy Klucze oraz Stowarzyszeniem na
Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL z Nowego
Sącza. Celem projektu jest 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.
W 2010 roku zrealizowano następujące działania:
• zorganizowano i przeprowadzono doradztwo dot. zakładania
i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej dla 102 osób;
• zorganizowano spotkania informacyjno-promocyjne w ramach
Inkubatorów ekonomii społecznej dla 310 osób;
• powstały 3 nowe podmioty (nowe inicjatywy ekonomii społecznej)
działające na rzecz integracji społecznej i zawodowej w ramach
działających Inkubatorów Ekonomii Społecznej.

Cel 4.
Wsparcie dla działań prowadzonych przez administrację samorządową
w Małopolsce związanych ze współpracą z sektorem pozarządowym.
W 2010 roku prowadzone były następujące działania:
1.

Realizacja projektu „Samorządowa Akademia Współpracy” w partnerstwie
Województwa Małopolskiego i Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa.
Celem projektu było wzmocnienie jakości współpracy wybranych samorządów
z lokalnymi organizacjami m. im. poprzez: wzmocnienie kompetencji 14 samorządów
w zakresie współpracy z organizacjami, podniesienie poziomu świadomości i wiedzy
ok. 140 przedstawicieli lokalnych organizacji w zakresie moŜliwości współpracy
z administracją. W ramach projektu realizowano szkolenia, promocję dobrych praktyk
i wizyty studyjne.
Zgodnie z umową partnerską Województwo Małopolskie: wsparło promocje
i rekrutację projektu; zorganizowało konferencję promującą Samorządową Akademię
Współpracy w grudniu 2009 r. oraz konferencję podsumowującą rezultaty projektu
w październiku 2010 r.; dwukrotnie udostępniło, na podstawie umowy uŜyczenia,
partnerowi Projektu sali, w celu organizacji spotkań ewaluacyjnych projektu; wniosło
wkład finansowy do projektu w wysokości do kwoty 7000 zł, w postaci sfinansowania
kosztów organizacji konferencji w grudniu 2009 r. oraz poniosło koszty cateringu
w wysokości 3120,00 zł na konferencji podsumowującej rezultaty projektu, która
odbyła się w październiku 2010 r., jakie partner zgodnie z umową partnerską
zrefundował.
Do udziału w projekcie zakwalifikowały się następujące samorządy: Urząd
Miasta Bochnia; Urząd Miasta Jordanowa; Urząd Miejski w Krzeszowicach; Urząd
Gminy Liszki; Starostwo Powiatowe w Bochni; Urząd Miasta Krakowa; Urząd Miasta
i Gminy w Niepołomicach; Starostwo Powiatowe w Olkuszu; Urząd Gminy
Raciechowice; Urząd Miasta w Trzebini; Starostwo Powiatowe w Wieliczce; Urząd
Miasta i Gminy Wieliczka; Starostwo Powiatowe w Zakopanem oraz Urząd Miasta
Zakopane.
2.

Realizacja projektu „Małopolskie Partnerstwo w obszarze rynku pracy,
edukacji i szkoleń”. Projekt oparty jest na współpracy podmiotów działających
w obszarze uczenia się przez całe Ŝycie. Celem zadania jest wsparcie instytucji
wiedzą i informacją konieczną do rozwoju lokalnych inicjatyw i projektów
partnerskich. Małopolskie Partnerstwo na Rzecz Kształcenia Ustawicznego,
jako niezinstytucjonalizowana płaszczyzna współpracy słuŜy wypracowywaniu

3.

rekomendacji i wniosków dla Małopolski, jak równieŜ rozwiązywaniu problemów
związanych z uczeniem się przez całe Ŝycie oraz inicjowaniu lokalnych
projektów.
oraz
Realizacja projektu „Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla
inwestorów pozyskujących kadry i usług outplacementowych”. Celem
projektu jest stworzenie w Małopolsce partnerskiej sieci podmiotów, które będą
podejmować działania zmierzające w kierunku zaspokojenia kadrowych potrzeb
pracodawców oraz łagodzące skutki restrukturyzacji zatrudnienia. Partnerstwo
tworzone w ramach projektu jest otwarte na organizacje pozarządowe, które
zajmują się problematyką rynku pracy i działają na regionalnym lub lokalnym
rynku pracy.

W roku 2010 przeprowadzano działania, które skierowane były tylko do
partnerów projektów. Dopiero w 2011 roku mogą pojawić się rezultaty projektów,
z których potencjalnie będą mogły korzystać organizacje pozarządowe.
Realizator działań:
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
4.

Realizacja projektu „Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji”
– udostępnianie informacji na temat rynku pracy i edukacji poprzez Internetową
Bibliotekę Małopolskich Obserwatoriów. Internetowa Biblioteka Małopolskich
Obserwatoriów (IBMO) gromadzi informacje o umieszczonych w Internecie
publikacjach
na
temat
rynku
pracy,
edukacji,
przedsiębiorczości
i zapotrzebowania na pracę oraz integracji społecznej i równości szans. Celem
Biblioteki jest usprawnienie przepływu informacji, przygotowanych m.in.
przez instytucje administracji publicznej, instytuty badawcze oraz organizacje
pozarządowe prowadzące działalność badawczą. Biblioteka jest narzędziem
ułatwiającym projektowanie działań o charakterze strategicznym na poziomie
lokalnym i regionalnym, jak równieŜ uzasadniającym potrzebę realizacji
pojedynczych projektów np. realizowanych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zebrane publikacje mogą stanowić takŜe
inspirację do realizacji nowych inicjatyw.
W chwili obecnej IBMO opisuje i umoŜliwia bezpośredni dostęp do ponad 600
publikacji, wydanych przez organy administracji publicznej (samorządowej
i rządowej), agendy rządowe oraz krajowe i zagraniczne instytuty badawcze.
Wśród nich znajdują się raporty z badań (w tym badań prowadzonych przez
Obserwatorium), analizy, ekspertyzy, biuletyny, podręczniki i artykuły naukowe.
Zebrane opracowania dotyczą przede wszystkim Polski i Województwa
Małopolskiego. Biblioteka dostępna jest w Internecie pod adresem:
http://www.obserwatorium.malopolska.pl/biblioteka

W 2010 roku w ramach projektu wydano następujące publikacje: „Pracodawca –
Rynek – Pracownik. Raport z badania zapotrzebowania na pracowników wśród
małopolskich pracodawców 2009”, „Twój zawód. Twoja przyszłość? Raport z badania
uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 2009/2010”, „Nauka zawodu
w małopolskich szkołach 2010”, „Gospodarka, przedsiębiorczość, zatrudnienie
w Małopolsce. Raport za rok 2009”, „Edukacja i wykształcenie w Małopolsce. Raport
za 2009 rok”, „Rynek pracy w Małopolsce. Raport za 2009 rok”, „Od poradnictwa

zawodowego do polityki edukacyjnej Podsumowanie pierwszej edycji konkursu na
artykuł o edukacji i rynku pracy”.
Realizator działań:
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
5.

Promowanie
działań
organizacji
pozarządowych
na
stronach
www.rops.krakow.pl; oraz na łamach periodyka Es-O-Es, a takŜe w wortalu
ekonomii społecznej (platforma wymiany informacji dotyczących działalności
przedsiębiorstw społecznych, instytucji wspierających oferowanych usług
i produktów):
W 2010 roku:
• wydano 500 szt. katalogu produktów i usług Podmiotów Ekonomii
Społecznej, 100 szt. kalendarza na rok 2011 promującego podmioty
ekonomii społecznej, broszurę informacyjną dedykowaną pracownikom
PUP i ROPS z zakresu działań partnerskich realizowanych wspólnie z III
sektorem na rzecz rozwoju ekonomii społecznej (500 szt.);
• na bieŜąco zasilano stronę internetową www.wortales.rops.krakow.pl
informacjami na temat działań podejmowanych przez sektor pozarządowy
na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, w tym na temat projektów
z Poddziałania 7.2.2 realizowanych przez NGO;
• na łamach biuletynu „es.O.es” zaprezentowało się w 2010 roku
7 organizacji;
• na stronie ROPS wypromowano 18 organizacji pozarządowych
zamieszczając łącznie 28 informacji na temat prowadzonych przez nie
działań i akcji.

Realizator działań:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Rozdział VI. Formy współpracy
Współpraca
pomiędzy
Samorządem
Województwa
Małopolskiego
a organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi
działalność poŜytku publicznego odbywała się w szczególności w formach
szczegółowo opisanych powyŜej w sprawozdaniu tj.:
1. Zlecania zadań publicznych.
2. Realizacji zadań publicznych na zasadach partnerstwa publicznospołecznego.
3. Wymiany informacji będącej podstawą prawidłowego diagnozowania
problemów i potrzeb mieszkańców województwa, na podstawie którego
opracowane będą zadania oraz programy celowe.
4. Opiniowania i konsultowania opracowań, programów oraz projektów aktów
normatywnych w dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych
zainteresowań.
5. Tworzenia wspólnych zespołów i komisji o charakterze doradczym
i konsultacyjnym.
6. Współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

7. Współorganizacji projektów i przedsięwzięć o charakterze regionalnym
słuŜących realizacji celów strategicznych.
8. Organizacji konkursów.
9. Organizacji konferencji, spotkań, szkoleń, warsztatów.
Dodatkowo powyŜsze formy współpracy były realizowane poprzez:
 30 sierpnia 2010 r. Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr
XLVII/776/10 określił szczegółowo sposób konsultowania projektów aktów
prawa miejscowego z Małopolską Radą PoŜytku Publicznego lub
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze
działalności poŜytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
Zawarte w uchwale uregulowania szczegółowo określają sposób realizacji
obowiązku wyraŜonego w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.
W dniach 14 – 30 września 2010 roku zgodnie z Uchwałą Nr 1039/2010
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 września 2010
przeprowadzono konsultacje projektu "Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku
publicznego na rok 2011".
W konsultacjach wzięło udział 66 organizacji pozarządowych. W ramach
konsultacji:
• We współpracy z Małopolską Radą PoŜytku Publicznego i Fundacją
Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa zorganizowane zostały
3 spotkania konsultacyjne w Krakowie (15 i 17 września) oraz w Nowym
Sączu (16 września), których udział wzięło 53 przedstawicieli organizacji
pozarządowych.
• Małopolska Rada PoŜytku Publicznego przedstawiła swoje stanowiska
do Programu na posiedzeniu 21 września 2010 roku.
• Drogą elektroniczną stanowiska w sprawie Programu przesłało 13
organizacji pozarządowych.
Zebrane w trakcie konsultacji stanowiska do Programu zostały zaopiniowane
przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu i przekazane zostały do
rozpatrzenia Zarządowi Województwa, który na posiedzeniu w dniu 14
października 2010 r. przyjął projekt programu i skierował go na posiedzenia
właściwym komisjom Sejmiku Województwa Małopolskiego. Zestawienie
stanowisk wraz z uzasadnieniem ich przyjęcia lub odrzucenia zostało
opublikowane w dniu 14 października 2010 r. na stronie internetowej
www.malopolskie.pl/ngo.
Realizator działań:
Departament Promocji i Turystyki UMWM – obecnie Kancelaria Zarządu
Zespół współpracy z organizacjami pozarządowymi – obecnie Zespół Współpracy
Regionalnej
Ponadto w 2010 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne 8 projektów
uchwał Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia
aglomeracji: Mogilany-Włosań, Mogilany-Lusina, Zakopane, Czarny Dunajec,
Szczurowa, Drwinia-Niedary, Kalwaria Zebrzydowska i Andrychów. W wyniku

przeprowadzonych konsultacji nie zostały zgłoszone Ŝadne stanowiska
uprawnionych podmiotów.
Realizator działań:
Department Rolnictwa i Geologii – obecnie Departament Środowiska i Rolnictwa
i Geodezji
 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie realizując
działania mające na celu udzielenie pomocy i wsparcia osobom znajdującym
się w trudniej stacji Ŝyciowej i zawodowej:
• kontynuowało w 2010 r. współpracę z Domem dla bezdomnych
MęŜczyzn „Caritas” Diecezji Tarnowskiej w Tarnowie wynikającą
z zawartego w 2009 r. Porozumienia. Podopieczni „Domu dla
Bezdomnych MęŜczyzn” korzystali z oferty Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie w zakresie uczestnictwa
w zajęciach aktywizacyjnych i poradnictwa grupowego dotyczących
funkcjonowania i utrzymania zatrudnienia oraz ze zbiorów informacji
zawodowych i o rynku pracy. Najczęściej poszukiwano informacji
o lokalnym i wojewódzkim rynku pracy, ofertach pracy oraz
organizowanych kursach i szkoleniach. Mieszkańcy Domu dla
Bezdomnych MęŜczyzn uczestniczyli takŜe w organizowanych
przedsięwzięciach: „Dni Pracy, Edukacji i Szkoleń” i „II Ogólnopolski
Tydzień Kariery”;
• kontynuowano takŜe współpracę z Warsztatem Terapii Zajęciowej
im. Jana Pawła II działającym w ramach Stowarzyszenia „Ich lepsze
Jutro”. Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej wzięli udział w spotkaniu
informacyjnym z cyklu „Pociąg do Kariery” jak równieŜ skorzystali z oferty
instytucji z obszaru rynku pracy, edukacji i szkoleń, które prezentowały
się na stoiskach wystawienniczych podczas przedsięwzięcia „Dzień
Otwarty CIiPKZ”.;
• Centrum współpracuje z organizacjami pozarządowymi szczególnie
z obszaru edukacji i szkoleń zapraszając je na wydarzenia organizowane
przez WUP w Krakowie – CIiPKZ w Tarnowie. Katolickie Centrum
Edukacji MłodzieŜy „KANA”, Diecezjalne Centrum Ekonomii Społecznej
w Tarnowie oraz Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Brzesku
uczestniczyły w wydarzeniu „Dni Pracy, Edukacji i Szkoleń”;
• w
ramach
„Dni
Przedsiębiorczości
Społecznej”
w
Bochni
zorganizowanych przez Diecezjalne Centrum Ekonomii Społecznej
w Tarnowie zaprezentowano działania realizowane przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Krakowie w obszarze rozwoju zasobów ludzkich
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz ofertę usług
świadczonych przez Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
WUP
w
Krakowie.
Udzielano
indywidualnych
informacji
i prezentowano zbiory informacji zawodowych i o rynku pracy. Na stoisku
wystawienniczym do dyspozycji zainteresowanych były takŜe m.in.:
wzory Ŝyciorysów zawodowych i listów motywacyjnych, broszury dot.
problematyki poszukiwania zatrudnienia oraz podejmowania praktyk
i staŜy zawodowych w Europie. Upowszechniano takŜe wśród
odwiedzających informacje o europejskim portalu mobilności zawodowej
EURES i krajowej stronie EURES;

•

kontynuowano współpracę z Fundacją Współpracy Chrześcijańskiej,
w ramach której w siedzibie fundacji odbyło się 8 zajęć komputerowych
dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy pt. „Komputer i Internet
jako narzędzie poszukiwania pracy”. Zajęcia prowadzone były przez
pracownika Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
w Krakowie a skorzystało z nich łącznie 71 osób.

Realizator działań:
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 Wydział Geodezji Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Geodezji w ramach
projektu realizowanego z MRPO na lata 2007-2013 pn. "Budowa
zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu
satelitarnego w Małopolsce" prowadzi współpracę z dwiema organizacjami
pozarządowymi tj. Grupą Regionalną Górskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego - Grupą Podhalańską oraz Tatrzańskim Ochotniczym
Pogotowiem Ratunkowym. Umowy o współpracy partnerskiej były podpisane
w 2009 r. Projekt obejmuje utworzenie systemu informatycznego do
zarządzania i monitoringu wszystkich zasobów wraz z satelitarnym
pozycjonowaniem pojazdów w jednostkach publicznych na poziomie starostw
powiatowych, obejmujących publiczne pogotowia ratunkowe przy szpitalach
lub samodzielnie działające pogotowia. W ramach systemu zostanie
zintegrowana wymiana informacji oraz danych z zespołami GOPR i TOPR
a takŜe zastosowane standardy otwarte pozwalające na włączenie do
wymiany danych innych jednostek lub zbiorcze tworzenie danych, które mogą
być udostępniane dla innych podmiotów, np. z zakresu administracji rządowej.
Wydział Geodezji nie prowadzi współpracy z organizacjami pozarządowymi
wybranymi w drodze otwartych konkursów ofert.
Realizator działań:
Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji
 W 2010 roku w ramach wymiany informacji:
• strony www.malopolskie.pl/ngo poświęcone współpracy samorządu
województwa małopolskiego z sektorem pozarządowym, na których
moŜna odnaleźć informacje o inicjatywach samorządu województwa
kierowanych do małopolskiego sektora pozarządowego; wszystkie inne
informacje waŜne i dotyczące organizacji pozarządowych, czyli bieŜące
wydarzenia, szkolenia, konkursy i konferencje. Zamieszczane są tam
równieŜ praktyczne informacje na temat źródeł finansowania działalności
organizacji pozarządowych, w tym ogłoszenia otwartych konkursów ofert.
Na stronach moŜna równieŜ odnaleźć przydatne dla organizacji
pozarządowych adresy, kontakty i linki, a takŜe akty prawne dotyczące III
sektora oraz wydawnictwa, poradniki i informatory adresowane do ngo’s.
Na stronach moŜna przeczytać sprawozdania z działalności Małopolskiej
Rady PoŜytku Publicznego oraz odnaleźć kontakt do Rady
rada@malopolska.mw.gov.pl;
• Newslettera Ngo’s. Przez cały 2010 rok organizacje pozarządowe
otrzymywały od UMWM informacje o inicjatywach kierowanych przez
samorząd województwa do III sektora za pomocą Newslettera Ngo’s, do

•

•
•

którego kaŜda zainteresowana organizacja mogła się zapisać poprzez
stronę www.malopolskie.pl/ngo;
Komunikaty NGO’S na portalu internetowym Wrota Małopolski. W 2010
roku organizacje pozarządowe miały moŜliwość zamieszczania informacji
o realizowanych inicjatywach, działaniach, a takŜe zapraszać na nie
mieszkańców Małopolski poprzez komunikaty zamieszczane na portalu
Wrota Małopolski. Informacje o inicjatywach organizacji wraz
z zaproszeniami były rozsyłane do mieszkańców za pomocą Newslettera
Wrót Małopolski.
Bazy danych. W 2010 roku w dalszym ciągu aktualizowano
i rozbudowywano bazę Małopolskich Organizacji Pozarządowych.
Kontakt. Dodatkowo organizacje pozarządowe na bieŜąco mogą
kontaktować się z administracją samorządową za pomocą specjalnie
utworzonego w tym celu e-maila: ngo@malopolska.mw.gov.pl.
Rozdział VII. Priorytetowe zadania w 2010 roku.

Opis priorytetowych zdań znajduje się w powyŜszych rozdziałach.
1. Rozwój Instytucji dialogu obywatelskiego na poziomie gminnym i powiatowym.
Wspieranie powstawania lokalnych rad poŜytku publicznego.
2. Wzmocnienie i rozwój Sieci Małopolskich Ośrodków Wsparcia Organizacji
Pozarządowych realizujących zadania z zakresu szkoleń, doradztwa,
konsultacji.
3. Wzrost zaangaŜowania mieszkańców Małopolski na rzecz podmiotów
trzeciego sektora, popularyzacja mechanizmu 1%.
Rozdział VIII. Okres realizacji programu.
Program był realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
Rozdział IX. Finansowanie programu.
Program był finansowany z budŜetu Województwa Małopolskiego, Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Pracy oraz z
dostępnych funduszy europejskich.
Rozdział X. Postanowienia końcowe.
Na podstawie niniejszego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2010
mogły być takŜe ogłaszane konkursy na zadania realizowane w roku 2011.

Zestawienie tabelaryczne:
Zestawienie środków finansowych przekazanych małopolskim organizacjom
pozarządowym na realizację zadań w 2010 r. z budŜetu Województwa w ramach otwartych
konkursów ofert
Wysokość
Liczba
środków (na
Departament
Ilość
Liczba
Obszar i zadanie
podpisanych
podstawie
(obecny)
ofert
edycji
umów
podpisanych
umów)
Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej
Departament
Zdrowia i
Polityki
Społecznej

Departament
Turystyki,
Sportu i
Promocji

Departament
Edukacji,
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego

Departament
Turystyki,
Sportu i
Promocji

Polityka społeczna
Zadanie I.1

71

1

30

300 000,00 zł

Polityka społeczna
- niepełnosprawni
Zadanie I.2

35

1

26

684 640,00 zł

Profilaktyka i
przeciwdziałanie
uzaleŜnieniom
Zadanie II.1 i II.2

16

1

8

102 000,00 zł

301

3

143

2 265 000,00 zł

153

3

74

1 672 000,00 zł

21

1

15

229 500,00 zł

7

1

2

1 200 000,00 zł

793

2

229

3 465 900,00 zł

200

1

105

4 424 243,16 zł

51

1

22

400 000,00 zł

1

1

1

279 250,00 zł

97

1

59

2 050 000,00 zł

Kultura fizyczna
i_sport. –
upowszechnianie
Zadanie III.1
Kultura fizyczna
i_sport współzawodnictwo
…..Zadanie III.2
Edukacja –
Małopolska WIE
Zadanie IV.1
Edukacja –
Program
Stypendialny
Zadanie IV.2
Kultura i ochrona
dziedzictwa Mecenat
Zadanie V.1
Kultura i ochrona
dziedzictwa –
Ochrona zabytków
Zadanie V.2
Kultura i ochrona
dziedzictwa Chopin
Zadanie V.3
Kultura i ochrona
dziedzictwa Digitalizacja
Zadanie V.4
Turystyka
Zadanie VI.1

Departament
Środowiska,
Rolnictwa i
Geodezji

Kancelaria
Zarządu

Ekologia oraz
ochrona
dziedzictwa
przyrodniczego
Zadanie VII.1
Działania na rzecz
trzeciego sektora –
MOWOP
Zadnie VIII.1

0

0

0

01

7

1

5

239 069,00 zł

Działania na rzecz
trzeciego sektora –
Portal ngo
Zadnie VIII.2

0

0

0

02

Działania na rzecz
trzeciego sektora –
Integracja
Zadnie VIII.3

0

0

0

03

Działania na rzecz
trzeciego sektora –
Wolontariat
Zadnie VIII.4

28

1

15

100 000,00 zł

1781

20

734

17 411 602,16 zł

SUMA:

1

Ze względu na to, Ŝe dopłaty do owiec zostały przyznane rolnikom ze środków Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował
o nie dublowaniu wsparcia finansowego i przeznaczył zaplanowane na wypas kulturowy
owiec środki na inną formę aktywizacji obszarów wiejskich w małopolskich Karpatach, tj. na
budowę wieŜ widokowych w gminach Limanowa i Rabka Zdrój.
2

Realizacja zadania została przesunięta w czasie na kolejne lata ze względu na złoŜoność
procesu przygotowania technicznego portalu. W 2010 w ramach ogłoszonego konkursu
wybrana została nazwa portalu, wykupiona domena oraz opracowano projekt graficzny
portalu.

3

Zadanie zostało zaplanowane w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi
(...) jednakŜe nie zostało zrealizowane ze względu na brak środków w budŜecie
Województwa na rok 2010.

Zestawienie tabelaryczne:

Środki przekazane organizacjom pozarządowym w ramach innych Programów
Departament
(obecny)
Departament
Turystyki,
Sportu i
Promocji
Departament
Zdrowia i
Polityki
Społecznej

Departament
Zdrowia i
Polityki
Społecznej

Wojewódzki
Urząd Pracy
Departament
Polityki
Regionalnej

Program

Liczba
podpisa
nych
umów

Wysokość
środków
finansowych

56

323 000,00

6

1 540 721,00

5

2 942 779,14

260

42 612 115,03

2

381 979,06

"Małopolska Nasz Region, Nasza Szansa"

PFRON - Dofinansowanie robót budowlanych w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156
poz.1118z późn. zm.) dotyczących obiektów
słuŜących rehabilitacji, w związku z potrzebami
osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki
tych obiektów)
PFRON - Dofinansowanie kosztów tworzenia i
działania zakładów aktywności zawodowej
zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów
aktywności zawodowej (Dz. U. z 2007 r. nr 242
poz. 1776) oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z d 2010 r. nr 214
poz. 1407)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Program INTERREG IVC

Departament
Funduszy
Europejskich

Małopolski Regionalny Program Operacyjny
2007-2013

41

95 855 513,074

Departament
Funduszy
Europejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013

39

268 916 560,925

409

412 572 668,22

SUMA:

4

Suma projektów organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych
wybranych do dofinansowania w ramach MRPO wg. stanu na dzień od 2007 – do
9.03.2011r.

5

Limit środków do wykorzystania w ramach Programu na lata 2007-2013.

