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Stoiska informacyjne podczas 

I Małopolskich Targów Funduszy Europejskich

Wystąpienie Ambasadora Jana Tombińskiego

1

WSPÓLNOTA MAŁOPOLSKA

Szanowni Państwo!

Dzięki 67,3 mld euro z programów operacyjnych

(16 regionalnych, czterech krajowych, jednego na

rzecz Polski Wschodniej oraz jednego wdrażają-

cego) oraz 13,2 mld z Europejskiego Funduszu Rol-

nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Polska

ma niebywałą okazję, by do 2015 r. stać się krajem

o wysokim poziomie rozwoju i jakości życia mieszkańców. Krajem bezpiecznym

i przyjaznym, w którym warto inwestować i który warto odwiedzić. A dodajmy, że

nie jest to jedyne wsparcie, na które mogą liczyć potencjalni beneficjenci. Polska

uczestniczy też w 12 programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Euro-

pejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, wśród których znajdują się m.in.

Program dla Europy Środkowej (CEP), Program Współpracy Międzyregionalnej 

INTERREG IV C, Program Polska-Czechy i Program Polska-Słowacja. Nie zapomi-

najmy o możliwościach, jakie dają Fundusze Norweskie, sam budżet państwa, czy

dodatkowe środki, jakie poszczególne miasta i regiony otrzymają w ramach wspar-

cia przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. Wszystko to spra-

wia, że Polska będzie nie tylko największym beneficjentem europejskiej polityki

spójności, ale i najbardziej zaawansowanym inwestycyjnie krajem w Europie.

By zaprezentować wszystkie te możliwości Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 

Małopolskich zorganizowało I Małopolskie Targi Funduszy Europejskich, podczas

których – dzięki obecności przedstawicieli ministerstw, instytucji centralnych oraz

ekspertów – prawie 500 uczestników mogło zapoznać się z każdym z nich. Aktualny

numer Wspólnoty Małopolskiej jest właśnie zestawieniem tych wypowiedzi i ma-

teriałów, które podczas Targów i towarzyszącej im konferencji zostały przedsta-

wione. W tym miejscu chciałbym gorąco podziękować Samorządowi Wojewódz-

twa Małopolskiego za pomoc w przygotowaniu tak bardzo potrzebnego

przedsięwzięcia, jak też i niniejszej publikacji. Podziękowania składam też Pani 

Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiecie Bieńkowskiej oraz Ambasadorowi RP przy

Unii Europejskiej Janowi Tombińskiemu, którzy objęli Targi i Konferencję swoim 

patronatem oraz naszym partnerom: Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy.

Dodatkowo, jak w każdym numerze, otworzyliśmy łamy dla samorządów, które

chcą pokazać swoje osiągnięcia, zamierzenia inwestycyjne i komentarze do aktu-

alnych wydarzeń. Składam też gratulacje: na ręce Pana Burmistrza Mariana Cyco-

nia z okazji 750-lecia lokacji Starego Sącza, a na ręce Pana Burmistrza Pawła Kna-

fela z okazji 650-lecia lokacji Słomnik. Jest dla mnie wielkim zaszczytem, że w roku

tego pięknego Jubileuszu zostałem wybrany Honorowym Obywatelem Miasta

Słomniki. Samorządowi tego miasta, na czele z Piotrem Wasikiem Przewodniczą-

cym Rady Miasta, której uchwałą tytuł ten otrzymałem, bardzo serdecznie dziękuję.

Kazimierz Barczyk

Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
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Wstęp

Zwielokrotnione fundusze pomocowe z Unii Europejskiej napa-

wają wielkim optymizmem. Ich efektywne i sprawne wykorzysta -

nie daje szansę na to, że Polska  w 2013 roku stanie się zupełnie

innym krajem. Będzie to możliwe dzięki dużym nakładom na wy-

sokie technologie, , szerokie zastosowanie komunikacji interne-

towej,  czy na inwestycje w edukację i rozwój zasobów ludzkich

Wybudowanie autostrad i dróg przyciągnie do nas inwestorów

zagranicznych, którzy obecnie unikają obszarów o niewydolnej

sieci komunikacyjnej. Wykorzystanie funduszy europejskich to

także wielkie wyzwanie. Wydatkowanie tak dużej kwoty będzie

wymagało olbrzymiej sprawności i determinacji od wszystkich,

którzy w tym procesie wezmą udział. Trzeba będzie stawić czoła

różnym, niekorzystnym zjawiskom. Jak choćby skomplikowanym

procedurom inwestycyjnym, czy pogłębiającemu się deficytowi

na rynku  pracy w budownictwie. Przezwyciężenie trudności nie

będzie łatwe. Ale pełne wykorzystanie unijnych pieniędzy   przy-

niesie namacalne efekty, które wszyscy odczujemy.   

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Budżet Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, to

37,6 mld euro, z czego 27,9 mld euro stanowią fundusze euro-

pejskie. Zakładamy, że dzięki tym środkom m.in.: 

• zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych ponad 

2 800 km dróg ekspresowych i autostrad oraz zmodernizowa-

nych ponad 1500 km linii kolejowych

• wybudowanych się lub zmodernizowanych zostanie ok. 320

oczyszczalni ścieków i ok. 9 tys. km kanalizacji sanitarnej. Sko-

rzysta z niej 810 tys. osób

• nastąpi zmniejszenie udziału odpadów składowanych, w od-

niesieniu do wytworzonych, z ponad 95 proc. do 85 proc.

• zwiększy się produkcja energii odnawialnej z 3 700 do 

4 700 GWh rocznie

• zwiększy się liczba studentów kierunków ścisłych i technicz-

nych z 21 do 27 proc.

• zwiększy się bezpieczeństwo pacjentów korzystających z apa-

ratury radiologicznej, poprzez obniżenie jej średniego wieku

z 16 do 10 lat w skali całej Polski;

• powstaną nowoczesne instytucje kultury, m.in. Centrum Soli-

darności w Gdańsku

NAJLEPSZA INWESTYCJA TO INWESTYCJA W CZŁOWIEKA

Na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostało

przeznaczonych 11,4 mld euro. Z unijnych funduszy – 9,7 mld

euro. Program umożliwi m.in.:

• wsparcie dla ok. 950 000 osób bezrobotnych i poszukujących

pracy

• szkolenie ok. 610 000 pracowników przedsiębiorstw oraz

24 000 pielęgniarek i położnych, a także 1 200 lekarzy deficy-

towych specjalności

• uzyskanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

dla ok. 100 000 osób 

• wsparcie 355 instytucji publicznych rynku pracy i ok. 1 900 po-

mocy społecznej  

• zwiększenie do poziomu 60 proc. zatrudnienia osób w wieku

15 – 64 lata  

• zmniejszenie do 14 proc. wskaźnika zagrożenia ubóstwem

INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA 

– INNOWACYJNA GOSPODARKA

Na realizację Programu Innowacyjna Gospodarka przeznaczono

9,7 mld euro. Wkład unijny to 8,3 mld euro. Zakładamy, że dzięki

realizacji Programu:

• zwiększy się udział przedsiębiorstw innowacyjnych z 42 proc.

do 52 proc.

• zwiększy się udział przedsiębiorstw w wydatkach na badania

i rozwój z 27 proc. do 40 proc. oraz powstanie 70 000 miejsc

pracy w przedsiębiorstwach i sferze B+R

• stworzonych zostanie 65 centrów transferu technologii

• ok. 300 przedsiębiorstw skorzysta z kapitału wysokiego ryzyka

i dokapitalizowania przez inwestorów prywatnych

• ok. 4 000 przedsiębiorstw uzyska wsparcie w zakresie promo-

cji eksportu

• zostaną przygotowane tereny pod 140 nowych inwestycji 

• zwiększy się z 20 proc. do 60 proc. udział usług publicznych

dostępnych on-line

• ok. 100 tys. gosp. domowych otrzyma dostęp do internetu

• ok. 13 tys. przedsiębiorstw uzyska wsparcie w zakresie elektroniki 

• zwiększą się nakłady na badania i rozwój z 0,57 proc. 

do 1,5 proc. PKB

JAKA BĘDZIE POLSKA WSCHODNIA?

Na realizację Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

przeznaczono blisko 2,7 mld euro, z czego 2,3 mld euro pocho-

dzi z funduszy europejskich. Oczekujemy, że dzięki tym środkom

w 5 województwach Polski wschodniej:

• powstanie ponad 13 tys. miejsc pracy

• zostanie zrealizowanych ok. 30 projektów, modernizujących

oraz wyposażających obiekty uczelni, ważnych dla  gospodarki

regionalnej

67,3 mld euro z funduszy unijnych i 18,3 mld euro ze środków krajowych zostało przeznaczonych
na realizację 5 programów ogólnopolskich i 16 programów regionalnych. Jakie będą efekty ich
realizacji? Jak te fundusze zmienią Polskę?

MAMY PROGRAMY
Fundusze unijne dla Polski 

w perspektywie finansowej 2007-2013

Elżbieta Bieńkowska, 

Minister Rozwoju Regionalnego 



Programy Ramowe są największymi na świecie programami

międzynarodowej współpracy badawczej. Są finansowane bez-

pośrednio przez Komisję Europejską. W tym momencie jest rea -

lizowany 7. PR, który będzie trwał aż do 2013 roku. Budżet ca-

łego 7. Programu Ramowego to aż 50,5 miliarda Euro. Nie jest

z góry określony udział finansowy poszczególnych krajów, za-

leży on od udziału w tym programie krajów Unii Europejskiej

i krajów stowarzyszonych. 7. Program Ramowy jest trzecim

programem, w którym Polska uczestniczy na równych prawach.

Głównym zadaniem 7. PR jest finansowanie badań, co można

czynić przez uczestnictwo w dużych badawczych międzynaro-

dowych projektach w zakresie wyznaczonych priorytetów,

przygotowując samodzielny bądź w zespole projekt badawczy

z dowolnej tematyki lub korzystając z bardzo szerokiej oferty

stypendialnej. Uczestnikiem projektu finansowanego w ra-

mach 7. PR może być każda instytucja posiadająca osobowość

prawną mająca swoją siedzibę w krajach Unii Europejskiej lub

w kraju stowarzyszonym. 

Poza uczestnictwem w Programach Ramowych przedstawicieli

Świata Nauki, wskazany jest duży udział przemysłu, szczególnie

dobrze widziane są projekty z udziałem MŚP  (Małych i Śred-

nich Przedsiębiorstw). Komisja Europejska planuje ok. 30% bu-

dżetu 7. PR przeznaczyć na sfinansowanie udziału w realizo-

wanych projektach dla MŚP. 7. Program Ramowy kierowany jest

zarówno do przedsiębiorstw stosujących najbardziej zaawan-

sowane technologie i prowadzących samodzielnie badania, jak

i do tych o niewystarczającym potencjale badawczym, ale za-

interesowanych opracowaniem nowego procesu, produktu lub

nowej technologii. 7. Program Ramowy to również szansa na

nawiązanie współpracy z jednostką naukowo-badawczą w za-

kresie wymiany personelu, organizacji i udziału w różnego ro-

dzaju kursach, warsztatach, szkołach letnich.

Aktualne informacje na temat 7. PR znajdą Państwo na stronie:

http://cordis.europa.eu/fp7

Osoby mające pomysły na projekt bądź chcące przyłączyć się

do powstających projektów zachęcamy do korzystania z po-

mocy Regionalnego Punktu Kontaktowego, który od 10 lat działa

w Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Po-

magamy w przygotowaniu projektów między innymi poprzez

organizację szkoleń, udzielaniu indywidualnych konsultacji.

Regionalny Punkt Kontaktowy 
Centrum Transferu Technologii 

Politechnika Krakowska 
Wydział Inżynierii Lądowej pok. nr. 2

Tel; 012 628 26 60, 25 88 
aarmula@transfer.edu.pl

www.transfer.edu.pl

7. PROGRAM RAMOWY (7. PR)
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• zostanie zrealizowanych ok. 20 projektów, polegających na

modernizacji oraz wyposażeniu obiektów instytucji otoczenia

biznesu

• zostanie uzbrojonych ok. 1000 ha terenów, z czego 350 ha 

będzie stanowić powierzchnię parków przemysłowych lub

technologicznych

• instytucje finansowe udzielą przedsiębiorcom ok. 340 poży-

czek na rozwój firm w początkowym stadium rozwoju

• 99 proc. powierzchni Polski wschodniej uzyska możliwość

podłączenia szerokopasmowego Internetu, czyli 2,2 mln

mieszkańców

• powstanie  ok. 140 km dróg krajowych lub wojewódzkich oraz

24 obwodnice  

• zostanie zmodernizowanych 340 km dróg krajowych lub 

wojewódzkich 

• zostanie zakupionych ok. 350 jednostek taboru transportu 

publicznego

• powstanie ok. 500 km utwardzonych ścieżek rowerowych,

a 2000 km tras zostanie wytyczonych i oznakowanych

• powstanie ok. 90 000 m² powierzchni wystawienniczej 

i targowej

KONKURENCYJNE REGIONY

Na realizację regionalnych programów operacyjnych przezna-

czono 16,6 mld euro. Każde z 16 województw stworzyło własny

program operacyjny, dostosowany do specyfiki swojego regionu

i odpowiadający jego potrzebom. Przewiduje się realizację:

• ok. 950 projektów z zakresu B+R oraz ok. 690 projektów

współpracy między przedsiębiorstwami a jednostkami 

badawczymi

• wsparcie uzyska ponad 17 000 mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw

• ok. 890 projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego

• ponad 700 km dróg, a ok. 5 000 km dróg zostanie 

zrekonstruowanych

• sieci wodociągowych – skorzysta ok. 240 000 osób, a z sieci

kanalizacyjnych – ok. 370 000 osób

• ok. 200 projektów z zakresu gospodarki odpadami i ok. 200

projektów poprawy jakości powietrza oraz ponad 400 projek-

tów z zakresu energii odnawialnej

• ok. 800 projektów z zakresu edukacji i ok. 700 projektów 

z zakresu ochrony zdrowia

• ponad 1 000 projektów z zakresu turystyki, dzięki którym

w tym obszarze powstanie ok. 6 000 miejsc pracy

GRANICE NARODOWE NIE BĘDĄ BARIERĄ W ROZWOJU

W latach 2007–2013 na rozwój współpracy terytorialnej w Unii

Europejskiej  przeznaczonych zostanie łącznie 7,75 mld euro.

Alokacja do wspólnych budżetów programów EWT z udziałem

Polski wynosi 557,8 mln euro. Dodatkowe 173,3 mln euro zo-

stanie przeznaczonych przez Polskę na współpracę transgra-

niczną z państwami nie należącymi do Unii Europejskiej w ra-

mach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

(EISP). Polska będzie uczestniczyła w 13 programach Europej-

skiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu

Sąsiedztwa i Partnerstwa. 
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Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jest jed-

nostką budżetową podległą i nadzorowaną przez Ministra Zdro-

wia. Jednostka ta jest Instytucją Wdrażającą dla Priorytetu XII

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Informacje na temat funduszy Unii Europejskiej w ramach Prio-

rytetu XII, które przeznaczone są na ochronę zdrowia prezento-

wane były na I Małopolskich Targach Funduszy Europejskich

w dniu 28 marca 2008 r. 

Zgodnie z zapisem w dokumencie „Narodowe Strategiczne Ramy

Odniesienia 2007-2013 Szczegółowy Opis Priorytetów” wsparcie

w ramach ww. Priorytetu XII uzyskają projekty przyczyniające się

do zapewnienia udzielania świadczeń zdrowotnych na wysokim

poziomie (ratownictwo przedszpitalne oraz szpitalne oddziały

ratunkowe i centra urazowe). W celu poprawy skuteczności

udzielania pomocy przez szpitalne oddziały ratunkowe należy

doposażyć je w wysokiej jakości specjalistyczne środki trans-

portu sanitarnego. Umożliwi to dotarcie zespołu ratunkowego

do osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia w cza-

sie nie dłuższym niż 8 minut w aglomeracji miejskiej i 15 minut

poza aglomeracją miejską. Istotne jest również wsparcie projek-

tów związanych z budową i remontem baz Lotniczego Pogoto-

wia Ratunkowego oraz lądowisk dla helikopterów zlokalizo -

wanych w bezpośrednim sąsiedztwie szpitalnych oddziałów

ratunkowych. Wspierane będą także projekty dotyczące rozbu-

dowy, przebudowy, remontu oraz doposażenia zakładów opieki

zdrowotnej (w szczególności szpitalne oddziały ratunkowe i cen-

tra urazowe) dla potrzeb systemu ratownictwa medycznego,

w tym zakupu wyrobów medycznych niezbędnych do diagno-

styki i leczenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

W celu poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia, wspar-

cie będą mogły uzyskać również projekty w zakresie inwestycji

w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregio -

nalnym, co będzie kluczowe dla zapewnienia specjalistycznych

i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, w tym dia-

gnostyki i wczesnej wykrywalności chorób, zarówno tych stano-

wiących główne przyczyny zgonów (tj. chorób układu krążenia

oraz chorób nowotworowych), jak i chorób zawodowych. Inwe-

stycje te będą polegały na przebudowie, rozbudowie, remoncie

oraz wyposażeniu zakładów opieki zdrowotnej o znaczeniu po-

nadregionalnym w nowoczesny sprzęt medyczny. Promowane

będą m.in. projekty, których jednym z elementów są zmiany

techniczne istniejącej infrastruktury poprawiające dostępność

dla osób niepełnosprawnych.

Kluczowym elementem wsparcia będzie realizacja w trybie sys-

temowym projektu polegającego na budowie i wyposażeniu

wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego, tak by

mogły sprawnie przyjmować zgłoszenia z numeru alarmowego

112 i kierować je do właściwej jednostki Policji, Państwowej

Straży Pożarnej i pogotowia ratunkowego, zgodnie z wymogami

określonymi w obowiązujących przepisach prawa. 

Poprawa zdrowia społeczeństwa ma prowadzić do wzrostu

liczby osób aktywnych zawodowo na rynku pracy poprzez po-

prawę infrastruktury ochrony zdrowia, standardu wyposażenia

w sprzęt medyczny oraz skuteczności działań w stanach zagro-

żenia zdrowotnego, jak również zintegrowanego systemu ra-

townictwa medycznego. Oczekiwanym efektem wsparcia jest

m.in.: zachowanie zasady „złotej godziny”, tj. nie przekraczania

60 minut mijających od zdarzenia do rozpoczęcia specjalistycz-

nego leczenia szpitalnego, co znacznie wpłynie na zmniejszenie

poziomu powikłań powstających w wyniku zdarzeń nagłych oraz

szybszy powrót poszkodowanych do aktywności zawodowej. 

W celu zapoznania się ze szczegółami Priorytetu XII Programu

Operacyjnego infrastruktura i Środowisko zapraszamy na stronę

internetową www.csioz.gov.pl/wiw 

PROGRAM OPERACYJNY 
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 
– PRIORYTET XII „BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE I POPRAWA

EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA”

Europejski Fundusz 
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Przedstawiciele świata biznesu coraz częściej dostrzegają po-

trzebę współpracowania z ośrodkami naukowo-badawczymi.

Również kadry tych ośrodków widzą potrzebę współpracy

z przedsiębiorstwami. Oba te sektory szukają możliwości zaro-

bienia na wykorzystaniu wyników badań. Przepływ informacji

pomiędzy nimi jest jednak ciągle zbyt słaby. Pomimo tego w nie-

których regionach Polski praktykuje się na co dzień rozwiązania

zmierzające do wykorzystania efektów pracy intelektualnej. Wła-

dze miast zamawiają i od razu wykorzystują wyniki prac placó-

wek edukacyjnych. Uczelnie z kolei nawiązują współpracę z fir-

mami mającą na celu skuteczne przetransferowanie wiedzy do

biznesu. Doktoranci od razu prowadzą swoje badania w kierunku

odpowiadającym potrzebom konkretnych instytucji. Istnieją też

bazy skierowane do przedstawicieli przemysłu, zawierające in-

formacje o wynikach badań naukowych mogących znaleźć za-

stosowanie komercyjne. Komunikację obu sektorom umożli-

wiają też izby gospodarcze, zrzeszając ich przedstawicieli. Na

gruncie polskim są to jeszcze rozwiązania pionierskie, ale sku-

teczne. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspiera te

inicjatywy a także tworzy inne rozwiązania. Np. na początku roku

została uruchomiona platforma „PolskieTechnologie.pl” będąca

źródłem danych o rozwiązaniach technologicznych oferowanych

przez ośrodki naukowe i poszukiwanych przez przedsiębiorców.

Podejmowanie działań wzmacniających przede wszystkim 

kompetencje kadr sektora B+R w zakresie zarządzania dużymi

projektami naukowymi oraz komercjali-

zacji ich wyników, a także podniesienie

świadomości pracowników tego sektora,

co do wagi badań naukowych czy też

znaczenia ochrony własności przemysło-

wej i intelektualnej dla transferu techno-

logii będzie możliwe również dzięki

wsparciu finansowemu z funduszy Unii

Europejskiej.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze te są szansą na sfinansowanie

wielu przedsięwzięć z tym związanych.

Z wsparcia finansowego można skorzy-

stać w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki – Priorytetu IV – Szkolnic-

two wyższe i nauka – Działania 4.2 

„Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R

i wzrost świadomości roli nauki w roz-

woju gospodarczym”.

• Alokacja finansowa – na lata 2007-2013 – 61 500 000 euro

(w tym 52 275 000 euro ze środków unijnych)

• Typy działań: szkolenia, kursy, studia podyplomowe i kampa-

nie informacyjne. 

• Z pomocy bezpośrednio mogą skorzystać: 

– jednostki naukowe i ich pracownicy,

– podmioty współpracujące z sektorem B+R (np. przedsię-

biorstwa, uczelnie) – w zakresie działań informacyjnych,

– studenci (projekty dotyczące przedsięwzięć upowszechnia-

jących osiągnięcia nauki polskiej i światowej w procesie kształ-

cenia na poziomie wyższym).

26 MARCA OGŁOSZONO KONKURSY NA:

1. Projekty mające na celu podniesienie świadomości pracowni-

ków B+R – alokacja na lata 2007–2008 wynosi 5 610 000 PLN

2. Projekty w zakresie podnoszenia umiejętności pracowników

systemu B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi

i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji wyników prac ba-

dawczych (w tym również w zakresie ochrony własności inte-

lektualnej i przemysłowej) – alokacja na lata 2007–2008 wy-

nosi 9 350 000 pln.

• Konkursy mają charakter otwarty (nabór i ocena wniosków

prowadzone w sposób ciągły, tj. do wyczerpania określonego

limitu środków)

• Minimalna wartość projektu – 50 000 PLN.

II kwartał 2008 r. – planowane jest ogło-

szenie konkursu na projekty dotyczące

przedsięwzięć upowszechniających osią-

gnięcia nauki polskiej i światowej w pro-

cesie kształcenia na poziomie wyższym

(alokacją ok. 4 500 000 PLN w pierwszym

roku).

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

POMOŻE ZARABIAĆ NA NAUCE
W Polsce powoli zaczyna się doceniać znaczenie badań naukowych i prac rozwojowych dla konkurencyjności gospo-
darki. Pomimo dość niskiego poziomu innowacyjności gospodarki w Polsce jesteśmy na dobrej drodze do wypraco-
wania mechanizmów sprawnej komercjalizacji wyników prac badawczych. 

Kontakt:

Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego
Departament Wdrożeń i Innowacji

ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa

tel. 22 628 32 29

www.mnisw.gov.pl

sekretariat.dwi@mnisw.gov.pl



WSPÓLNOTA MAŁOPOLSKA

6

Władysław Jan Majka 
zastępca prezesa 

Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pod kuratelą NFOŚiGW 
– 5 mld euro

Najważniejszym zadaniem Narodowego Funduszu w ostatnich

latach jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków z Unii

Europejskiej przeznaczonych na rozbudowę i modernizację in-

frastruktury ochrony środowiska w naszym kraju. Koordynacja

projektów ekologicznych, które uzyskały lub uzyskają wsparcie

finansowe z Komisji Europejskiej oraz dofinansowanie tych

przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu będzie służyło

osiągnięciu przez Polskę efektów ekologicznych określonych

w Traktacie Akcesyjnym. Zyska polska przyroda – zyskają Polacy:

poprawi się stan środowiska, będziemy mieli czystsze rzeki, lep-

szej jakości wodę w kranach, mniej śmieci na składowiskach,

więcej retencjonowanej wody w zbiornikach i gospodarkę, która

będzie bardziej przyjazna dla środowiska. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jest największą w Polsce instytucją wdrażającą priorytety ekolo-

giczne Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

(POIiŚ) w latach 2007–2103. Jako instytucji już sprawdzonej

w obsłudze pieniędzy z Unii Europejskiej (w latach 1999–2006)

powierzono nam wdrażanie rekordowej ilości priorytetów i dzia-

łań PO IiŚ i obarczono odpowiedzialnością za efektywne wyko-

rzystanie ponad 5 mld euro w latach 2007–2013, czyli ponad

18 mld złotych. 

Cztery priorytety, które będą wdrażane przez Narodowy Fundusz

dotyczą: I – gospodarki wodno-ściekowej, II – gospodarki odpa-

dami i ochrony powierzchni ziemi (projekty o wartości powyżej

25 mln euro), III – zarządzania zasobami i przeciwdziałania za-

grożeniom środowiska oraz IV – przedsięwzięć dostosowujących

przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. Narodowe -

mu Funduszowi powierzono także odpowiedzialność za wdra ża-

nie trzech działań priorytetu IX, które dotyczą: wysokosprawnego

wytwarzania energii, efektywnej dystrybucji energii i termo -

modernizacji obiektów użyteczności publicznej. W sumie, w tych

pięciu priorytetach powierzonych Narodowemu Funduszowi,

wartość dotacji Unii Europejskiej wynosi 5 mld 29 mln euro.

Wyznaczenie Narodowego Funduszu do obsługi pięciu priory-

tetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to

efekt naszego doświadczenia i dobrej koordynacji projektów

z poprzedniej perspektywy finansowej. 

Nigdy w historii Polski nie było tak wielkiego boomu inwesty-

cyjnego w ochronie środowiska. Wartość obecnie prowadzonych

projektów ekologicznych, które w latach 1999–2006 otrzymały

dotację z Funduszu Spójności szacowana jest na ponad 5 mld

euro. Narodowy Fundusz koordynuje obecnie realizację 90 pro-

jektów z Funduszu Spójności (oczyszczalnie, kanalizacja, gospo-

darka odpadami) oraz prawie 250 projektów w przedsiębior-

stwach, których celem jest poprawa infrastruktury ochrony

środowiska w polskich firmach.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który za rok obchodzić będzie 20-lecie istnienia, jest
filarem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska. W latach 1989–2007 podpisaliśmy 15 tys. umów i wy-
płaciliśmy na ochronę środowiska ponad 19 mld złotych, głównie w formie dotacji i pożyczek. Wartość zrealizowa-
nych projektów z udziałem środków Narodowego Funduszu wyniosła w tym czasie 65 mld złotych.



Cele Funduszu:
Finansowe wspieranie przedsięwzięć służących ochronie śro-

dowiska i poszanowaniu jego wartości w oparciu o konsty -

tucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu

bezpieczeństwa ekologicznego kraju i realizacji programów

ekologicznych państwa i województwa małopolskiego.

Realizując misję Fundusz sformułował następujące 

cele strategiczne:

– hierarchiczność w kolejności dofinansowania zadań środ-

kami Funduszu z priorytetem wspomagania przedsięwzięć

dofinansowywanych środkami bezzwrotnymi pochodzącymi

z Unii Europejskiej

– aktywne włączenie się w proces wypełniania zobowiązań

w zakresie inwestycji ekologicznych wynikających z traktatu

akcesyjnego do Unii Europejskiej

– działania w zakresie racjonalnego wykorzystania posiada-

nych środków w celu maksymalizacji efektów ekologicznych

przy efektywnym poziomie angażowanych środków

W roku 2007 WFOŚiGW w Krakowie zawarł 285 umów,

z tego 132 z nich przypadło na dotacje a 153 stanowiły 

pożyczki preferencyjne.

Przewidywany efekt ekologiczny z tytułu udzielonych w 2007

roku pożyczek i dotacji dotyczące przedsięwzięć związanych

z ochroną wód obliczone proporcjonalnie do środków pomo-

cowych Funduszu powinny wynieść:

– łączna długość kolektorów sanitarnych L = 293 126,70 mb.

– ścieków odprowadzona do oczyszczalni 

Q = 916 354,14 m³/rok

Ogółem w 2007 roku zostały zawarte 39 umowy dotyczące

budowy sieci kanalizacji sanitarnych.

Pomoc finansowa udzielona w 2007 r. przez Fundusz pozwo-

liła także na przystąpienie samorządów gminnych do realizacji

budowy i modernizacji 8 oczyszczalni ścieków co w przeli -

czeniu na środki Funduszu pozwoli na zwiększenie przepus -

towości do 2 297,38 [m³/d] i redukcję BZT5 o 230,08 

[tys. kg/rok]

W wyniku przeprowadzonych inwestycji w oparciu o środki 

finansowe Funduszu zredukowano w Małopolsce następujące

wielkości zanieczyszczeń:

pyły – 86,46 Mg/rok, SO2 – 84,78 Mg/ rok, CO – 122,09 Mg/rok

oraz NOX – 24,48 Mg/rok.

W zakresie ograniczania emisji, zużycia wody oraz efektywnego

wykorzystywania paliw Fundusz podpisał w 2007 r. 53 umów

(51 pożyczki i 2 dotacje) dotyczących współfinansowania ter-

momodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

W sumie w  2007 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udzielił pożyczek, dotacji

i umorzeń na łączną kwotę 123 757 274 zł.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY 
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

W KRAKOWIE
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W okresie programowania 2007 – 2013 Polska będzie najwię -

kszym beneficjentem unijnej polityki spójności. Spośród 347 mld

euro przeznaczonych przez Komisję Europejską na ten cel, ponad

67 mld euro zostało przyznane Polsce. Łącznie z współfinanso-

waniem krajowym, kwota ta wynosi 85,6 mld euro. 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest najwięk-

szym, z punktu widzenia dostępnych środków, Programem Ope-

racyjnym w Unii Europejskiej. Na jego realizację w latach 2007–

2013 zostanie przeznaczone ponad 36 mld euro. Ze środków Unii

Europejskiej będzie pochodziło 27,8 mld euro (w tym ze środ-

ków Funduszu Spójności – 21,5 mld euro oraz Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego – 6,3 mld euro. 

Na liście projektów kluczowych w I, II i III osi priorytetowej, wy-

typowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Mini-

sterstwo Środowiska, we współpracy z Narodowym Funduszem,

znajduje się 48 projektów, dla których zarezerwowano 6,8 mld

złotych. Pozostałe projekty, które ubiegać się będą o dofinanso-

wanie z Funduszu Spójności lub Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego startować będą w konkursach: do wygrania

jest 9,5 mld zł. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospo-

darki wodnej, rozpoczęły 21 kwietnia 2008 r. przyjmowanie

wniosków w I konkursie Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko dotyczącym dwóch kierunków finansowania: go-

spodarki wodno-ściekowej (priorytet I) i gospodarki odpadami

(priorytet II). Ostateczny termin składania wniosków konkurso-

wych mija 26 maja 2008 r.

Pierwszy konkurs, ogłoszony przez Ministerstwo Środowiska jako

instytucję pośredniczącą, dotyczy działania 1.1 „Gospodarka

wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM” oraz

działania 2.1. „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospo-

darki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem

odpadów niebezpiecznych”. Łączna kwota przewidziana na oba

konkursy to 400 mln euro (w tym 300 mln euro na działanie 1.1

i 100 mln euro na działanie 2.1). W obu przypadkach przewi-

dziano także rezerwę finansową. Kolejne konkursy ogłaszane

będą w odstępach kwartalnych.

Wnioski składane w trybie konkursowym oceniane są w syste-

mie punktowym wg. „Kryteriów wyboru projektów” stanowią-

cych załącznik do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infra-

struktura i Środowisko”. Wnioski muszą być zgodne z kryteriami

formalnymi i merytorycznymi określonymi szczegółowo w w/w

dokumentach dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa

Rozwoju Regionalnego. Największe szanse w konkursach PO IiŚ

mają projekty dobrze przygotowane z kompletem dokumentów

i z gotowością do realizacji, dlatego duże zaangażowanie pod-

miotów wnioskujących jest warunkiem sukcesu w wykorzysta-

niu dostępnych środków i osiągnięciu zakładanych efektów. 

Zasady konkursów i wszelkie informacje dotyczące Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz udziału Narodo-

wego Funduszu we wdrażaniu priorytetów PO IiŚ dostępne są

na naszej stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl
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Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
– komponent centralny i regionalny

Magdalena Piasecka 
Departamet Polityki Regionalnej 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Zgodnie z Narodową Strategią Spójności całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na lata

2007–2013 zostanie ujęta w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest umo żli wienie peł-

nego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przed-

siębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów 

wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.

Założenia programu

Cele Programu zostały zdefiniowane zgodnie z zasadą strate-

gicznego podejścia. Zasada ta polega na koncentracji wsparcia

na kluczowych obszarach i najważniejszych problemach wyma-

gających interwencji w zakresie zatrudnienia oraz podnoszenia

jakości kapitału ludzkiego. Jednocześnie kompleksowy charakter

wsparcia został zaplanowany w taki sposób, aby umożliwić od-

powiednie rozszerzanie zakresu dostępnej pomocy, zgodnie ze

specyfiką problemów występujących na polskim rynku pracy.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 9 Priorytetów, re-

a   lizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.

Priorytety realizowane centralnie to:

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna;

Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adapta -

cyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób 

pracujących;

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty;

Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka;

Priorytet V Dobre rządzenie;

Priorytety 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.

Ponadto realizowany będzie Priorytet X Pomoc techniczna, któ-

rego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdraża-

nia oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaktywizować bezrobotnych

Jak wykazała diagnoza społeczno-ekonomiczna przygotowana

na potrzeby PO Kapitał Ludzki, jedną z istotnych kwestii jest nie-

dostateczna aktywizacja bezrobotnych i słaba jakość aktywnej

polityki rynku pracy (APRP). W Polsce wydatki na aktywną poli-

tykę rynku pracy są niższe niż przeciętnie w Europie, mimo że

zbliżone do wydatków w innych państwach środkowoeuropej-

skich (np. Węgry, Słowacja). Aktywna polityka rynku pracy po-

lega na zwiększaniu szans na znalezienie pracy poprzez osoby

objęte działaniami APRP, na przykład poprzez roboty publiczne

lub subsydiowanie zatrudnienia czy też poprzez usprawnienie

funkcjonowania rynku pracy (doradztwo zawodowe, pośredni -

ctwo pracy, szkolenia). Narzędzia aktywnej polityki należy róż-

nicować względem grup społecznych, których mają dotyczyć, na

przykład celem aktywnej polityki rynku pracy wobec osób mło-

dych jest ułatwienie im zawodowego startu poprzez doradztwo

czy organizację staży i programów praktyk. W stosunku do mło-

dych matek aktywna polityka będzie polegała na ułatwieniu im

powrotu do pracy, na przykład na pół etatu, czy proponowanie

alternatywnych rozwiązań jak telepraca. Elementami aktywnej

polityki rynku pracy są programy szkoleniowe, kształcenie usta-

wiczne, możliwości uzyskania nowych kwalifikacji, dostosowa-

nie programów edukacyjnych do zmieniających się potrzeb

rynku pracy czy programy doradcze. Obecne statystyki wskazują,

że w szkoleniach bierze udział ok. 5% bezrobotnych, a na jed-

nego doradcę zawodowego przypada średnio ok. 7 tys. osób.

APRP po polsku

Polski model APRP opiera się głównie na działaniach pasywnych

(zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia przedemerytalne). Ogól-

nie udział wydatków na politykę rynku pracy w Polsce należy do

najniższych w krajach OECD. W Polsce środki na prowadzenie po-



Marek Nawara
Marszałek 

Województwa Małopolskiego

Na pytanie o to, czym jest Małopolski Regio-

nal ny Program Operacyjny na lata 2007-2013

i fundusze strukturalne, nie trzeba już odpo-

wia dać. Wiemy, że to szansa – przede wszyst-

kim dla przyszłych pokoleń – na życie w optymalnych warunkach. Tu nie

chodzi o likwidację zapóźnień, dostosowanie do standardów czy dostęp

do zdobyczy technologi cznych, które nie były dotąd naszym udziałem,

a już zdążyły być przesta rzałe. Tu chodzi o ten jeden krok dalej. O to, 

by Małopolska była znaczącym regionem w europejskiej wspólnocie re-

gionów, gdyż w wielu dziedzinach ma ku temu wyraźne predyspozycje,

chociażby na polu wysokich technologii, edukacji, wykorzystaniu poten-

cjału kulturowo-turystycznego. 

Rolą samorządu Województwa Małopolskiego jest przede wszystkim 

propagowanie możliwości, jakie dają programy operacyjne. Dlatego,

w oparciu o Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkow-

skiego, utworzyliśmy – jako pierwsze województwo w Polsce – bardzo

nowoczesne Centrum Informacyjne o Funduszach Europejskich dostęp-

nych w regionie. Można tam, zarówno w tradycyjny sposób (przy ul. Wie-

lickiej 72 w Krakowie), jak i wirtualnie (poprzez witrynę www.fundu-

sze.malopolska.pl/fem), dowiedzieć się wszystkiego, co jest istotne 

dla każdego beneficjenta zainteresowanego pozyskaniem środków na

konkretne projekty.
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lityki rynku pracy (pasywnej i aktywnej) pochodzą z Funduszu

Pracy, który finansuje konkretne programy realizowane przez Po-

wiatowe Urzędy Pracy. Od lat 90. wysokość wydatków Funduszu

Pracy na aktywną politykę rynku pracy podlegała wahaniom

i była ograniczana w stosunku do wydatków na politykę pa-

sywną, co potwierdza tezę o priorytetowej roli pasywnej polityki

rynku pracy w Polsce. Natomiast doświadczenia międzynaro-

dowe pokazują, że APRP wywiera istotny wpływ na tempo reduk -

cji bezrobocia przy względnie korzystnej sytuacji gospodarczej,

jaką obecnie obserwujemy w Polsce. Szczególnie w odniesieniu

do grup o niższych szansach znalezienia zatrudnienia, działania

takie jak szkolenia, doradztwo czy subsydiowanie zatrudnienia,

wywierają skuteczny wpływ na tempo redukcji bezrobocia.

W 2006 r. w łącznej kwocie przewidzianej na finansowanie pro-

gramów na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu, wy-

datki na aktywne formy stanowiły 33%. Struktura wydatków

w przygotowanej Strategii Rozwoju Polityki Społecznej na lata

2007-2013 wskazuje, że ilość środków przeznaczanych na ak-

tywne polityki rynku pracy w kolejnych latach będzie się zwięk-

szała, natomiast będzie maleć udział wydatków na zasiłki dla

bezrobotnych i świadczenia przedemerytalne.

Jak skutecznie aktywizować?

Kwestią utrudniającą skuteczne prowadzenie aktywnej polityki

rynku pracy przez wyznaczone do tego instytucje jest niewy-

starczająca wiedza o potrzebach rynku pracy oraz trudności

w zmierzeniu efektów prowadzonych działań. Utrudnia to wybór

najskuteczniejszych i najbardziej pożądanych metod w danym

wypadku. Dlatego niezbędne jest udoskonalenie systemu mo-

nitorowania rynku pracy, śledzenie sytuacji wybranych grup do-

celowych i tworzenie dla nich skutecznej polityki na rynku pracy.

Na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej nie-

zbędne są programy promujące przedsiębiorczość i wspierające

prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Ważną rolę od-

grywa wspieranie mobilności przestrzennej, szczególnie na te-

renach wiejskich lub o wysokim wskaźniku bezrobocia. Wsparcie

finansowe dla dojeżdżających do pracy w innych miejscowo-

ściach, wsparcie dla osób decydujących się na poszukiwanie

pracy na terenie całego kraju czy migrujących, jest istotnym ele-

mentem walki z bezrobociem, zwłaszcza wśród osób długo-

trwale bezrobotnych lub o niskich kwalifikacjach. Niezbędne jest

objęcie działaniami tych grup społecznych, które w szczególny

sposób są narażone na wykluczenie z rynku pracy, np. niepełno-

sprawnych oraz bezrobotnych wychowujących małe dzieci, czy

osób biernych zawodowo.

Zatrudniać i integrować

Kluczowymi obszarami wsparcia w ramach PO KL są zatrudnie-

nie i integracja społeczna. Jedna z najwyższych w UE stopa bez-

robocia i najniższy wskaźnik zatrudnienia zdecydowały o skiero-

waniu największej ilości środków na działania mające na celu

aktywizację osób bezrobotnych biernych zawodowo oraz na

wzmocnienie systemu służb zatrudnienia świadczących pomoc

dla osób aktywizowanych. Działania realizowane w ramach in-

te gracji społecznej są skierowane do osób zagrożonych wyklu-

czeniem społecznym i służą przede wszystkim zmniejszeniu 

zasięgu ubóstwa i łagodzeniu negatywnych efektów przepro-

wadzanej w Polsce od lat 90. restrukturyzacji gospodarczej. Z po-

wyższych względów na zatrudnienie (Priorytety I i VI) przezna-

czono 21%, zaś na integrację społeczną (Priorytety I i VII) ok. 17%

całości środków przewidzianych w PO KL. Kolejny ważny obszar

to edukacja (Priorytet III i IX), na wsparcie tego obszaru zostanie

przeznaczone 24% środków.

Odpowiedzialni za skuteczność działań

Za właściwe zarządzanie i wdrażanie odpowiada Instytucja Za-

rządzająca (IZ). Zgodnie z regulaminem przygotowanym przez

ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, funkcję tę

pełni jednostka organizacyjna w ramach Ministerstwa Rozwoju

Regionalnego. Ze względu na zakres merytoryczny i finansowy,
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zarządzanie poszczególnymi priorytetami zostało powierzone

Instytucjom Pośredniczącym (IP). W ramach komponentu cen-

tralnego tę funkcję pełnią właściwi ministrowie, natomiast

wsparcie dla osób indywidualnych jest udzielane głównie w ra-

mach komponentu regionalnego, dlatego zadania Instytucji Po-

średniczących zostały powierzone samorządom województw.

Ponadto każda instytucja pośrednicząca może delegować reali-

zację części zadań do Instytucji Pośredniczących II stopnia (IP2),

jeżeli jest to uzasadnione specyfiką priorytetu i doświadczeniem

instytucji działającej w danym obszarze. Jakkolwiek pełną odpo -

wiedzialność za prawidłową realizację programu ponosi Insty-

tucja Zarządzająca.

Podział środków

Łączna wielkość środków przeznaczonych na realizację PO KL

w latach 2007–2013 wyniesie ponad 11 mld euro. W ramach tej

kwoty środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią

85%, a wkład krajowy – 15%. W ramach Programu 60% środków

zostanie przeznaczonych na wsparcie realizowane przez regiony,

zaś pozostałe 40% będzie wdrażane przez odpowiednie resorty.

W ramach komponentu regionalnego środki zostaną przezna-

czone na wsparcie dla osób i grup społecznych, natomiast w ra-

mach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone

przede wszystkim na wsparcie dla struktur i systemów. Pula środ-

ków przypadająca na województwo w ramach komponentu 

regionalnego wyliczana jest na podstawie algorytmu uwzglę   d-

niającego między innymi liczbę ludności w województwie, liczbę

bezrobotnych czy liczbę małych i średnich przedsiębiorstw.

W Małopolsce jest to 590 mln Euro.

Roman Ciepiela
Wicemarszałek 

Województwa Małopolskiego

Aż 2,2 mld zł w najbliższych latach będzie

można wydać w Małopolsce na działania do-

tyczące rynku pracy, w tym szkolenia i popra-

wianie systemu kształcenia. Tak wielkich pie-

niędzy na takie projekty w Małopolsce jeszcze

nie było i już nigdy nie będzie. 

Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed Polską, a zatem

i Małopolską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych 

należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania 

inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz two-

rzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Stra-

tegii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności, rozwój kapitału ludzkiego

i społecznego ma się przyczyniać się do pełniejszego wykorzystania za-

sobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki. Dążąc

do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentro-

wał wsparcie na takich obszarach jak: zatrudnienie, edukacja, integracja

społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsię-

biorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej

administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażanie zasad dobrego

rządzenia. Celem zaś głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spój-

ności społecznej, do czego drogą ma być realizacja sześciu celów strate-

gicznych do których należą: podniesienie poziomu aktywności zawodo-

wej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych

zawodowo, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, poprawa

zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian 

zachodzących w gospodarce, upowszechnienie edukacji społeczeństwa

na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości

usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki

opartej na wiedzy, zwiększenie potencjału administracji publicznej 

w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości

oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa, wreszcie wzrost spójno-

ści terytorialnej.
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VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Konkurs do Działania 6.3 PO KL  

Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności 

zawodowej na obszarach wiejskich

Celem działania jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz

mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na

obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia

pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans

związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach

wiejskich.

Konkurs ogłoszony 28 lutego 2008 r.

Konkurs do Działania 6.1 PO KL

Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w reali-

zacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

w regionie

Celem działania jest podniesienie poziomu aktywności zawodo-

wej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez za-

trudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności

zawodowej w regionie. W ramach działania wyodrębniono trzy

poddziałania, które uzupełniają się, by zmierzać do osiągnięcia

celu działania.

Konkurs ogłoszony 7 lutego 2008 r.

Ogłoszenie konkursu w ramach Podziałania 6.1.1 PO KL zostaje wstrzymane

z uwagi na brak rozporządzenia dotyczącego zasad przyznawania pomocy

publicznej w ramach POKL

VII. Promocja integracji społecznej

Konkurs do Działania 7.3 PO KL

Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Celem działania jest wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz akty -

wizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do

realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiej-

skich. Działanie jest ukierunkowane na zwiększanie uczestnictwa

mieszkańców w życiu społecznym swojej miejscowości, zwiększe -

nie aktywności społecznej i rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz

rozwiązywania problemów społecznych na terenach wiejskich

Konkurs ogłoszony 31 stycznia 2008 r.

Konkurs do Działania 7.2, Poddziałanie 7.2.1 

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wyklu-

czeniem społecznym

Celem działania jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób za-

grożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora eko-

nomii społecznej. Działanie obejmuje dwa poddziałania.

Konkurs ogłoszony 28 lutego 2008 r. 

VIII. Regionalne kadry gospodarki

Konkurs do Działania 8.1 PO KL (nabór zakończony)

Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo 

dla przedsiębiorstw

Celem Działania jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji

i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej 

gospodarki.

Konkurs ogłoszony 12 listopada 2007 r.

Na konkurs do Poddziałania 8.1.1 złożono 193 wnioski w tym 1 po terminie

Liczba wniosków poprawnych formalnie –147

Liczba wniosków odrzuconych – 46

Konkurs do Działania 8.1 Poddziałanie 8.1.3

Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności

Celem Działania jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji

i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej 

gospodarki.

Konkurs ogłoszony 28 lutego 2008 r.

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

Konkurs do Działania 9.5 PO KL (nabór zakończony)

Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Celem działania jest pobudzenie aktywności mieszkańców ob-

szarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych

inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia

poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.

Konkurs ogłoszony 12 listopada 2007 r.

Na konkurs do Działania 9.5  złożono 160 wniosków.

Liczba wniosków poprawnych formalnie – 131

Liczba wniosków odrzuconych – 29

Konkursy w ramach PO KL

Michał Orłowski
Departamet Polityki Regionalnej 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strate-
gicznych Ram Odniesienia 2007–2013. Jego głównym celem jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. PO KL
finansowany jest w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej (EFS) oraz w 15 proc. ze środków krajowych. Łączna wielkość środ-
ków przeznaczona na finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 wyniesie 11,4 mld euro. Około
60% środków Programu zostanie przeznaczonych na wsparcie realizowane przez poszczególne regiony, zaś pozostała kwota
(ok. 40%) będzie wdrażana sektorowo, przez odpowiednie resorty. Wojewódzki Urząd Pracy, jako Instytucja Wdrażająca w Wo-
jewództwie Małopolskim ogłosił do tej pory konkursy do następujących działań:
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Konkurs do Działania 9.4 PO KL  

Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Celem działania jest dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, in-

struktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyj-

nych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze

strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków

kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmie-

niająca się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.

Konkurs ogłoszony 31 stycznia 2008 r.

Konkurs do Działania 9.2 PO KL

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Celem działania jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie

jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych pro-

wadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia

osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do

przyszłego zatrudnienia.

Konkurs ogłoszony 31 stycznia 2008 r.

Konkurs do Działania 9.3 PO KL 

Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

Celem działania jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych

w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez pod-

niesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia

kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziaływującego na 

sytuację na rynku pracy.

Konkurs ogłoszony 27 marca 2008 r.

Konkurs do Priorytetu IX, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnio-

nym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości

usług edukacyjnych

Celem działania  jest tworzenie równych szans edukacyjnych po-

przez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty

oraz osób napotykających bariery o charakterze środowisko-

wym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudnia-

jące lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych. Za

istotne uznano wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości

oferty edukacyjnej instytucji sytemu oświaty realizujących kształ-

cenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób do-

rosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz

wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Konkurs ogłoszony 28 lutego 2008 r.

Konkurs do Działania 9.1 PO KL Poddziałanie 9.1.1

Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji

przedszkolnej

Celem działania jest tworzenie równych szans edukacyjnych po-

przez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty

oraz osób napotykających bariery o charakterze środowisko-

wym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające

lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych. Za istotne

uznano wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty

edukacyjnej instytucji sytemu oświaty realizujących kształcenie

w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych)

ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmoc-

nienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Konkurs ogłoszony 27 marca 2008 r.

Ponadto realizowany będzie Priorytet X Pomoc techniczna, któ-

rego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdraża-

nia oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Środki w ramach komponentu centralnego zostaną prze-

znaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności

struktur i systemów instytucjonalnych. Natomiast środki

z komponentu regionalnego zostaną przeznaczone 

na wsparcie dla osób i grup społecznych.

HARMONOGRAM 
OGŁASZANIA KONKURSÓW

Nazwa 
(priorytet, 

działanie/poddziałanie)

Miesiąc ogłoszenia
2008 rok

I II III IV V

Priorytet VI

6.1.1 IV

6.1.2 07 II

6.2

6.3 28 II

Priorytet VII

7.2.1 28 II

7.2.2 IV

7.3 31 I

Priorytet VIII

8.1.1 24 IV

8.1.2 24 IV

8.1.3 28 II

8.2.1 24 IV

Priorytet IX

9.1.1 27 III

9.1.2 28 II

9.2 31 I

9.3 27 III

9.4 31 I

9.5 29 V
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Magdalena Foryt
Departamet Polityki Regionalnej 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 
na projekty związane z rewitalizacją zarezerwowane zostało ponad 67 mln euro. 

Co zrobić, aby dobrze wykorzystać te pieniądze?

…by nasze miasta były piękniejsze…
Jak i po co przygotowywać Programy Rewitalizacji?

Co to jest rewitalizacja?

Rewitalizacja to zespół szeroko pojętych działań na zniszczonych,

zdegradowanych obszarach miejskich. Podstawowym jej celem

jest przywrócenie tym miejscom pierwotnego stanu lub funkcji

albo znalezienie dla nich nowego zastosowania. Oprócz zmian

przestrzennych i technicznych (budowa, remonty, modernizacje

zabudowy i przestrzeni, rewaloryzacja zabytków), rewitalizacja

obejmuje również przemiany społeczne i ekonomiczne (pro-

gramy ożywienia gospodarczego i przedsięwzięcia na rzecz roz-

wiązania problemów społecznych).

Program Rewitalizacji…

Program Rewitalizacji to opracowany i przyjęty przez jednostkę

samorządu terytorialnego oraz przez nią koordynowany wielo-

letni plan w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społe-

czeństwa, gospodarki i środowiska naturalnego. Opisuje on stan

i stopień degradacji terenu oraz planowane do realizacji działa-

nia, których wcielenie w życie wyprowadzi określony obszar z sy-

tuacji kryzysowej i stworzy warunki do dalszego korzystnego

jego rozwoju. W zależności od przestrzeni objętej kryzysem

można rozróżnić Programy Rewitalizacji obszarów:

• miejskich – program odnowy zabudowy miejskiej z realizacją

działań ukierunkowanych na poprawę warunków i jakości

życia mieszkańców;

• poprzemysłowych – obejmuje rekultywację terenów zdegra-

dowanych przez działalność przemysłową dla potrzeb nowych

przedsiębiorstw lub pełnienia zupełnie innych funkcji;

• powojskowych – obejmuje tereny zajmowane lub eksploato-

wane przez armię do celów logistycznych, kwaterunkowych

czy poligonowych.

…potrzebny czy nie?

Dla przedsięwzięć, o których wsparcie wnioskować będą benefi -

cjenci w ramach działania 6.1 Schemat A Małopolskiego Regio-

nalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 wymagane

będzie przedstawienie lokalnego Programu Rewitalizacji (PR),

przygotowanego w oparciu o Metodykę przyjętą przez Instytu-

cję Zarządzającą MRPO. PR powinien zapewniać kompleksową

odnowę określonego obszaru i wskazywać planowane działania

(projekty) służące realizacji założonego celu. Działanie 6.1 A sta-

nowi jedną z możliwości wsparcia zamierzeń rewitalizacyjnych

na wskazanym obszarze.

Rewitalizacja w MRPO

Projekty z zakresu rewitalizacji realizowane będą w ramach dzia-

łania 6.1 „Rozwój miast” w schemacie A „Projekty realizowane

wyłącznie w ramach programów rewitalizacji” na obszarach

gmin miejskich oraz terenach miejskich gmin miejsko – wiej-

skich. Opracowanie Programu Rewitalizacji może uzyskać wspar-

cie ze środków MRPO – jeden obszar może jednokrotnie uzyskać

dofinansowanie na opracowanie Programu Rewitalizacji. W ra-

mach MRPO na lata 2007 – 2013 na projekty związane z rewi-

talizacją zarezerwowane zostało ponad 67 mln euro.

Programy Rewitalizacji obejmują jasno wyodrębniony obszar

w granicach miasta, a miasta poniżej 20 tysięcy mieszańców

mogą w całości zostać objęte takim programem. 

Jakie projekty?

W ramach działania 6.1 schemat A MRPO zrealizować można

wiele interesujących, przynoszących mieszkańcom wymierne,

widoczne korzyści projektów. Dofinansowanie otrzymają przede

wszystkim przedsięwzięcia związane z:

• modernizacjami, renowacjami przestrzeni w miastach popra-

wiającymi ich estetykę zewnętrzną – dotyczy to obiektów uży-

teczności publicznej, usługowych i budynków mieszkalnych;

• zagospodarowaniem przestrzeni miejskich tak, aby stworzyć

miejsca rekreacyjno – wypoczynkowe dla mieszkańców;

• remontami lub adaptacją budynków, w których utworzone zo-

staną mieszkania socjalne;
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• zagospodarowaniem pustych przestrzeni w mieście dla celów

publicznych lub gospodarczych, między innymi uzupełnienie

pierzei ulic i rynków, zabudowa zdegradowanych środowi-

skowo lub przemysłowo powierzchni, wyburzenie obiektów

zdegradowanych, nie nadających się do remontu i zagospo-

darowanie powstałej przestrzeni.

Jakie projekty nie będą dofinansowane w ramach działań 

rewitalizacyjnych?

Pamiętać należy, iż nie wszystkie projekty z zakresu rewitalizacji

mogą być sfinansowane ze środków UE. W ramach działania 6.1

Schemat A nie będą dofinansowane:

• Modernizacje i renowacje budynków administracji publicznej

• Budowa, rozbudowa i modernizacja hal sportowych i sal gim-

nastycznych przy szkołach

• Budowa, rozbudowa i modernizacja basenów

• Inwestycje w budowę, rozbudowę, modernizację obiektów 

infrastruktury kulturalnej o wartości całkowitej wydatków

kwalifikowanych projektów powyżej 1 000 000 zł

• Inwestycje w budowę, rozbudowę, modernizację obiektów 

infrastruktury opieki zdrowotnej i społecznej

Kto może złożyć wniosek?

Katalog beneficjentów działania 6.1 określa Uszczegółowienie

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2007 – 2013 przyjęte przez Instytucję Zarządzającą programem,

czyli Zarząd Województwa Małopolskiego. Są nimi: jednostki sa-

morządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, admini-

stracja rządowa, instytucje kultury, osoby fizyczne i prawne bę-

dące organami prowadzącymi szkoły i placówki, kościoły

i związki wyznaniowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

TBS, instytucje otoczenia biznesu oraz partnerzy społeczni i go-

spodarczy. Co ważne, przygotowując projekt z zakresu rewitali-

zacji pamiętać należy o tym, że przy jego ocenie wymagane jest

przedstawienie lokalnego Programu Rewitalizacji, z którego

jasno wynika, że przedsięwzięcie wnioskowane do dofinanso-

wania jest elementem jego realizacji, tzn. projekt znajduje się

w planie finansowym Programu Rewitalizacji. Ocena PR stano-

wić będzie pierwszy etap procesu selekcji w działaniu 6.1 Sche-

mat A MRPO. Tylko Programy Rewitalizacji, które otrzymają co

najmniej 60% maksymalnej liczby punktów zostaną zaproszone

do złożenia pełnej dokumentacji do dwóch projektów z zakresu

rewitalizacji.

Co należy zrobić?

Szczegółową metodykę przygotowania i oceny programu rewi-

talizacji w ramach MRPO na lata 2007 – 2013, opracowała Insty-

tucja Zarządzająca MRPO i tam należy tego dokumentu szukać

Leszek Zegzda
Wicemarszałek 

Województwa Małopolskiego

Małopolskie to jedno z trzech województw naj-

silniej kojarzonych z turystyką i walorami wy-

poczynkowymi, a także  – z całą pewnością naj-

ważniejszym, jeśli chodzi o miejsca istotne dla

tożsamości narodowej, kulturalnej i religijnej

Polaków. Stale rosnący ruch turystyczny, 

wydarzenia kulturalne, pielgrzymki są tego najlepszym dowodem. Tym

niemniej musimy pamiętać, że z choć jednej strony przyczynia się to do

efektywnego gospodarczo wykorzystania zasobów przyrodniczych i kultu-

rowych regionu, to z drugiej strony tworzy ogromną presję, która – obok

działalności gospodarczej i chaotycznej zabudowy indywidualnej – zagraża

zachowanemu dziedzictwu, w wielu przypadkach ulegającemu postępu-

jącej degradacji. Dotyczy to zarówno zabytków zabudowy miast i miaste-

czek, jak i terenów poprzemysłowych czy powojskowych. Samorządy lo-

kalne, jak też inni potencjalni beneficjenci (np. instytucje kultury, kościoły

i związki wyznaniowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, partnerzy

społeczni i gospodarczy), dzięki zapisom w Małopolskim Regionalnym Pro-

gramie Operacyjnym na lata 2007 – 2013 (Działanie 6.1), stają przed dużą

szansą, by te obszary poddać rewitalizacji. Programując tę oś priorytetową

byliśmy jednak świadomi ogromu przedsięwzięcia i tego, że nawet duża

suma jaką postawiliśmy do dyspozycji beneficjentom (67 mln euro), nie

zaspokoi wielu realnych potrzeb. Dlatego zawiesiliśmy trochę wyżej po-

przeczkę. Uznajemy, że remonty, rozbudowy, modernizacje to tylko narzę-

dzia, które posłużą pozytywnym zmianom społecznym, gospodarczym,

ekologicznym czy przestrzennym. Taka myśl powinna też przyświecać gmi-

nom. Ich rolą jest opracowanie lokalnego Programu Rewitalizacji, od któ-

rego powinno się zacząć przygotowanie wniosków.
Odnowiona Starówka w Tarnowie 
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(Urząd Marszałkowski i jego strony internetowe). Metodyka za-

wiera dokładny opis działań, które należy podjąć przygotowu-

jąc lokalny Program Rewitalizacji.

Podstawowym wymogiem, który Program musi spełnić, aby

mógł być uznany za poprawny dokument planistyczny to fakt,

iż musi zawierać, co najmniej: 

• część raportową (opis stanu istniejącego na terenie, którego

dotyczy plan) lub odesłanie do innego dokumentu zawierają-

cego raport;

• opis celów, jakie mają być osiągnięte w ramach programu re-

witalizacji;

• opis środków, jakimi cele te zostaną osiągnięte.

W dalszej części należy zanalizować obszar wybrany do rewita-

lizacji, określić najważniejsze zadania programu i poszczegól-

nych projektów jako jego elementów, zewnętrznych partnerów,

aspekty techniczne, uczestnictwo mieszkańców i podać wiele in-

nych szczegółowych informacji, o których mówi „Metodyka”.

Kilka uwag…

W tym miejscu należy przestrzec przed ewentualnymi błędami,

które w zakresie rewitalizacji i tworzenia programów mogą się

pojawić. Najważniejsze jest to, by pamiętać, że nie są rewitaliza-

cją działania wyłącznie remontowo – budowlane, które nie mają

wskazanego celu społecznego, gospodarczego lub ekologiczno

– przestrzennego. Remonty, rozbudowy, modernizacje – to tylko

narzędzia, które służyć mają pozytywnym zmianom społecznym,

gospodarczym, ekologicznym czy przestrzennym. Rewitalizacja

to reakcja na kryzys, który obejmuje dany obszar i przejawia się

w wielu dziedzinach. Niezmiernie istotne jest trafne określenie

strefy, która będzie podlegała rewitalizacji oraz uwzględnienie

zaangażowania partnerów prywatnych, zarówno komercyjnych,

jak i niekomercyjnych. Należy również pamiętać, że program re-

witalizacji jest zawsze planem wielowątkowych, wzajemnie

wzmacniających się działań zmierzających do tego, aby cały ob-

szar zmienił swój negatywny wizerunek. Nie jest zatem progra-

mem rewitalizacji lista działań niepowiązanych ze sobą i nie two-

rzących spójnej koncepcji. 

Na zakończenie

Rewitalizacja może przynieść mieszkańcom małopolskich miast

wiele korzyści. Dzięki niej tereny miejskie odzyskają dawną

świetność i będą mogły pełnić nowe funkcje. Dzięki niej także

bloki na osiedlach będą kolorowe, zabytki odnowione, puste

przestrzenie zagospodarowane, a instytucje otrzymają nowe wa-

runki do swej działalności.
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Katarzyna Pazdan
Departamet Polityki Regionalnej 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
Programy unijne – nowe możliwości!

Rozwój gospodarczy, intensyfikacja rolnictwa, dynamiczny rozwój przemysłu
to najistotniejsze czynniki wpływające na zwiększenie zużycia wody i po-
wstawanie coraz to większych ilości ścieków komunalnych i przemysłowych.
Ze względu na dużą szkodliwość biologiczną, ścieki zanim zostaną odprowa-
dzone do wód powierzchniowych lub do ziemi powinny zostać skierowane
systemem kanalizacji do oczyszczalni ścieków.

W ostatnich latach dzięki środkom z Unii Europejskiej w Małopolsce wybu-
dowanych zostało wiele kilometrów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
oraz oczyszczalni ścieków. Mimo to w naszym województwie nadal wystę-
pują istotne braki z zakresu infrastruktury wodno – ściekowej, a stan wód
w dalszym ciągu nie jest zadowalający. W roku 2006 długość sieci kanaliza-
cyjnej wynosiła ponad 7,7 tys. km i w porównaniu z rokiem 2005 wzrosła 
zaledwie o 7.53% (długość sieci kanalizacyjnych w Małopolsce, w 2005 roku
wynosiła niecałe 7, 2 tys. km). Z 834,1 hm³ ścieków przemysłowych i komu-
nalnych odprowadzonych do wód powierzchniowych lub do ziemi w roku
2006 r. siecią kanalizacyjną odprowadzono 94.1 hm³ a pozostała część 
(739,9 hm³) to ścieki odprowadzone bezpośrednio z zakładów (łącznie z wo-
dami chłodniczymi, wodami kopalnianymi i zanieczyszczonymi wodami opa-
dowymi). Ponad 267 hm³ to ścieki, wymagające oczyszczenia mechanicz-
nego, biologicznego lub chemicznego.

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
W celu uporządkowania gospodarki wodno–ściekowej Polska zobowiązana
jest do wybudowania, rozbudowania i zmodernizowania oczyszczalni 
ścieków komunalnych i systemów kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach, do
2015 r. Wymagania takie, nakłada na Polskę dyrektywy Rady 91/271/EWG
z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych. Została
ona przyjęta do realizacji przez stronę Polską w Traktacie Akcesyjnym do Unii
Europejskiej.
Programem, który ma służyć wdrożeniu Dyrektywy stał się Krajowy Program
Oczyszczania Ścieków Komunalnych. KPOŚK stanowi plan działań inwesty-
cyjnych, których celem jest ochrona środowiska przed niekorzystnymi skut-
kami odprowadzania ścieków. Program zawiera również wykaz aglomeracji,
w których konieczna jest realizacja przedsięwzięć z zakresu gospodarki
wodno–ściekowej.

Fundusze Europejskie na lata 2007–2013 stwarzają wiele możliwości do 
realizacji zadań przewidzianych w KPOŚK oraz umożliwią uporządkowanie
gospodarki wodno–ściekowej na terenie województwa małopolskiego. 
W latach 2007 – 2013 można starać się o dofinansowanie działań związa-
nych z gospodarką wodno–ściekową z trzech Programów Operacyjnych:

• Małopolski Regionalny Program Operacyjny 
na lata 2007–2013

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
2007–2013

• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013
(MRPO)
Środki w ramach MRPO przeznaczone będą na budowę, rozbudowę lub mo-
dernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę lub modernizację sieci ka-
nalizacji sanitarnej w aglomeracjach od 2 tys. do 15 tys. Równoważnej Liczby
Mieszkańców. W realizacji projektów z zakresu gospodarki wodno – ścieko-
wej MRPO przewiduje zaangażowanie ponad 37 mln euro, z czego ponad
30 mln to środki pochodzące z Unii Europejskiej. Maksymalny udział środków
UE – w projektach nie objętych schematami pomocy publicznej – wynosi
70% wydatków kwalifikowanych projektu , a co za tym idzie beneficjent 
zapewnić musi wkład własny w wysokości min. 30% wydatków kwalifiko-
wanych oraz ponieść ewentualne koszty niekwalifikowane. Minimalna kwota
wsparcia to 1 mln zł, natomiast maksymalna – 8 mln.
Do wydatków kwalifikowanych zaliczane będą w szczególności koszty zwią-
zane z przygotowaniem projektu, jego realizacją, zarządzaniem i obsługą.
Wydatkami niekwalifikowanymi będzie przede wszystkim realizacja projek-
tów związanych z przydomowymi oczyszczalniami ścieków, koszty prowizji,
odsetek, kar, grzywien oraz podłączenie do sieci kanalizacyjnych i wodocią-
gowych indywidualnych użytkowników.

W ramach MRPO dofinansowane mogą zostać następujące typy projektów:
1. Budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ście-

ków w aglomeracjach uwzględnionych w Krajowym Programie Oczysz-
czania Ścieków Komunalnych od 2 tys. do 15 tys. RLM w tym:
– sieci kanalizacji sanitarnej;
– sieci kanalizacji deszczowej;
– oczyszczalnie ścieków;
– inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i oczysz-
czania ścieków;

2. Budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody
w tym:
– sieci wodociągowe, wyłącznie w powiązaniu z budową sieci kanaliza-

cyjnych (oraz w przypadku gdy odbiór ścieków jest zabezpieczony przez
przydomowe oczyszczalnie lub już istniejące sieci kanalizacyjne);

– stacje uzdatniania wody;
– zbiorniki umożliwiające pozyskiwanie wody pitnej;
– urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania

wody;
– inwestycje mające na celu optymalizację zużycia wody jako element

szerszego projektu.

O dofinansowanie wyżej wymienionych projektów mogą starać się następu-
jące grupy beneficjentów:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia;
2. Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
3. Administracja rządowa;
4. Parki narodowe i krajobrazowe;
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5. Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony
zdrowia;

6. Spółki wodne;
7. Przedsiębiorcy: 

– spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub
przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów
lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
i stowarzyszenia;

– podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów
lub akcji posiada gmina, powiat lub województwo w tym podmioty
wykonujące te usługi na mocy odrębnej umowy;

– podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na
podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi
publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu 
terytorialnego na świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska;

– podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie zgodne z za-
pisami Ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) jest kolej-
nym narzędziem realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych. Środki w ramach PO IiŚ umożliwią budowę, rozbudowę lub
modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę lub modernizację sieci
kanalizacji sanitarnej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Przewidywana
alokacja środków na gospodarkę wodno-ściekową w ramach PO IiŚ, na lata
2007-2013 wynosi około 3,3 mld euro z czego około 2,8 mld euro to wkład 
ze środków z UE a pozostała część to środki publiczne krajowe. Maksymalny
udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu 
wynosi 85%, a minimalny wkład własny beneficjenta musi stanowić 15% wy-
datków kwalifikowanych oraz ewentualne koszty niekwalifikowane inwestycji.
W ramach PO IiŚ dofinansowane mogą zostać następujące typy projektów:
1. Budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej;
2. Budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych.
Dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach, w zakres projektu może zostać
włączona budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz bu-
dowa kanalizacji deszczowej.
O dofinansowanie wyżej wymienionych projektów mogą starać się następu-
jące grupy beneficjentów:
1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
2. Podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obo-

wiązków własnych gmin.
Trzecim programem, z którego można otrzymać dofinansowanie na działa-
nia związane z gospodarką wodno-ściekową jest Program Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW). Skierowany jest głównie
do mieszkańców obszarów wiejskich a inwestycje mogą być realizowane
w miejscowościach należących do: 
• gminy wiejskiej
• gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców
• gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys.

Środki z PROW mają prowadzić do poprawy podstawowych usług na obsza-
rach wiejskich poprzez realizację projektów m.in. w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej (zaopatrzenie w wodę oraz systemy odprowadzania 
kanalizacji sieciowej, kanalizacji zaporowej oraz oczyszczalnie ścieków). 
Projekty mogą być realizowane przez gminę lub jednostkę organizacyjną, dla
której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego. Do kosztów
kwalifikowanych w ramach PROW można zaliczyć zakup materiałów i wyko-
nanie prac budowlano-montażowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia
do realizacji projektu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Maksymalna

wysokość pomocy na realizację projektu, jaką może otrzymać jedna gmina
w okresie realizacji Programu wynosi 4 mln PLN. 

Z którego programu skorzystać?
Możliwość finansowania działań związanych z gospodarką wodno-ściekową,
z trzech źródeł często budzi wątpliwości co do wyboru odpowiedniego Pro-
gramu, z którego można uzyskać dofinansowanie.
O ile różnica pomiędzy MRPO a PO IiŚ jest łatwa do zobrazowania, o tyle 
podział między MRPO a PROW oraz między PO IiŚ a PROW może okazać się
bardziej kłopotliwy. 

MRPO a PO IiŚ
Granicę między MRPO a PO IiŚ wyznacza Równoważna Liczba Mieszkańców.
Inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w ramach MRPO mogą
być realizowane w aglomeracjach gdzie RLM wynosi od 2 tys. do 15 tys.
W aglomeracjach o RML powyżej 15 tys. mogą być realizowane projekty
w ramach PO IiŚ.

MRPO a PROW
Analizując podział między MRPO a PROW należy zwrócić uwagę, iż zgodnie
z zapisami „Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Poli-
tyki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej” w ra-
mach MRPO, na obszarze objętym interwencją PROW realizowane będą pro-
jekty powyżej 4 mln PLN. Projekty poniżej 4 mln PLN będą realizowane tylko
w przypadku gdy gmina nie może już korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy
z PROW otrzymała wsparcie 3,5 mln PLN a kolejny projekt ma wartość prze-
kraczającą pozostałą kwotę możliwą do wykorzystania z PROW).

PO IiŚ a PROW
W przypadku gdy zakres rzeczowy projektu ubiegającego się o wsparcie w ra-
mach PO IiŚ, kwalifikuje się również do wsparcia w ramach PROW na lata
2007–2013 beneficjent może korzystać tylko z jednego źródła finansowania.
Weryfikacja będzie dokonywana podczas składania dokumentacji konkurso-
wej. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia razem z wnioskiem o do-
finansowanie w ramach PO IiŚ, zaświadczenia, że nie otrzymał na dane dzia-
łanie dofinansowania z PROW. Zaświadczenie musi być wydane przez
instytucję wdrażającą PROW.1 

Nabory
Małopolski Regionalny Program Operacyjny
W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pierwszy
nabór wniosków na Działanie 7.1 Gospodarka wodo-ściekowa został ogło-
szony na początku bieżącego roku. Termin składania wniosków upłynął 
14 marca 2008 r. Konkurs miał charakter zamknięty i składał się z dwóch eta-
pów: preselekcji czyli wstępnej kwalifikacji projektu oraz z etapu oceny peł-
nej dokumentacji dla tych wnioskodawców, którzy przeszli pozytywnie etap
preselekcji. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie Działania
7.1, zgodnie z Ramowym Planem Realizacji Działania wynosi 72 230 000 PLN.
Ogłoszenie kolejnego konkursu na Działanie 7.1 planuje się na rok 2010.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Ministerstwo Środowiska ogłosiło konkurs na Działanie 1.1 Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Wnioski na konkurs
można składać od 21 kwietnia do 26 maja 2008 r. do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dla projektów o sza-
cowanej wartości powyżej 25 mln euro) lub do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (dla projektów o sza-
cowanej wartości poniżej 25 mln euro).
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Środki przeznaczone na niniejszy konkurs wynoszą 300 mln euro. Dodatkowo
ustanowione zostały środki będące rezerwą zabezpieczającą dla projektów,
które pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą w wysokości 50 mln euro.

Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013
Dokument dostępny na stronie Województwa Małopolskiego:
http://www.wrotamalopolski.pl/root_MRPO/Wazne+dokumenty/Doku-
menty+programowe/

Uszczegółowienie Małopolskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2007–2013
Dostępny na stronie Województwa Małopolskiego:
http://www.wrotamalopolski.pl/root_MRPO/Wazne+dokumenty/Doku-
menty+programowe/

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Dokument dostępny na stronie Min. Rozwoju Regionalnego:
http://www.mrr.gov.pl/ProgramyOperacyjne+2007-2013/Infrastruk-
tura+i+Srodowisko/

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko
Dokument dostępny na stronie Min. Rozwoju Regionalnego:
http://www.mrr.gov.pl/ProgramyOperacyjne+2007-2013/Infrastruk-
tura+i+Srodowisko/

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013
Dokument dostępny na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
http://www.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnoun-
cement.aspx?ModuleID=1517&TabOrgID=1660&LangId=0&Announce-
mentId=7173&ModulePositionId=2120

Instytucje zajmujące się wdrażaniem 
poszczególnych programów operacyjnych 

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Funduszy Europejskich, 
ul. Wielicka 72, piętro IV
30-552 Kraków

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dla projek-
tów powyżej 25 mln euro netto 
ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
– dla projektów poniżej 25 mln euro netto
ul. Kanonicza 1231-002 Kraków

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Racławicka 56, piętro II, 30-017 Kraków
Małopolski Odział Regionalny Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, 
ul. Lubicz 25, 30-503 Kraków
Poszczególne Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Małopolsce

Słownik
Aglomeracja – oznacza obszar, gdzie zaludnienie i/lub działalność gospo-
darcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbie-
rane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych lub do końco-
wego punktu zrzutu;
Równoważna liczba mieszkańców RLM – oznacza ładunek orga niczny
ulegający biodegradacji, wyrażony pięciodobowym biochemicznym zapo-
trzebowaniem tlenu (BZT5), w ilości 60 g tlenu na dzień

Źródła informacji
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Uszczegółowienie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007-2013
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Marek Sowa
Członek Zarządu

Województwa Małopolskiego

Podczas prac nad Strategią Rozwoju 

Województwa Małopolskiego wyraźnie

zarysowała się potrzeba zaakcentowania

szczególnej – dla rozwoju regionu i jego rangi

– roli stolicy woje wództwa. Kraków ma pod

wieloma względami wiodącą rolę – jako ośrodek naukowy, kulturalny,

gospodarczy (zwłaszcza w obszarze wysokich technologii) oraz duchowy

i to na skalę międzynarodową. Zachowanie tego leży w interesie całego

województwa. Wszyscy doskonale wiemy, że miasto posiada ku temu po-

tencjał, a jego aspiracje wcale nie są przesadzone. To właśnie dlatego, co

jest ewenementem jeśli chodzi o inne regionalne programy operacyjne,

utworzyliśmy osobną oś priorytetową nastawioną wyłącznie na projekty

krakowskie. 

Wprawdzie w początkowej fazie programowania ujawniło się rozgory-

czenie wśród samorządów innych miast województwa, żywiących

obawy, że wzmacnianie Krakowa spowoduje marginalizację ich ośrod-

ków, ale to niezadowolenie ustępuje. Wzmacniając Kraków poprzez wy-

dzielenie specjalnej osi priorytetowej, w żaden sposób nie osłabiamy

szans pozostałych gmin i powiatów. Nie stracą też na tym inne silne

ośrodki jak Tarnów, Nowy Sącz, czy miasta Zachodniej Małopolski jak

Chrzanów, Olkusz i Oświęcim. Zakres oddziaływania Krakowa jest przecież

bardzo szeroki i obejmuje wiele dziedzin. W wielu przypadkach funkcje

się też nawzajem przenikają, czego najlepszym przykładem są powiąza-

nia gospodarcze, naukowe i turysty czne. Naprawdę równie trudno sobie

wyobrazić Kraków, bez tych ośrodków, jak i je bez Krakowa. Poza tym są

również inne obszary, w których – dzięki wydzieleniu Krakowa – pula na

rozmaite przedsięwzięcia z innych obszarów finansowania będzie dla tych

gmin wyższa. Kraków nie „zabierze” im tych środków. 
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013

Są to działania:

Ułatwienie startu młodym rolnikom

Beneficjent – osoba fizyczna, która 

1. nie prowadziła dotychczas działalności rolniczej, a w szcze-

gólności nie była posiadaczem nieruchomości rolnej o po-

wierzchni co najmniej 1 ha UR albo

2. prowadzi działalność rolniczą, a w szczególności stała się po-

siadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej

1 ha UR:

3. jest pełnoletnia i w dniu złożenia wniosku nie ukończyła

40 roku życia,

Jednorazowa premia w wysokości 50 tys. złotych

Renty strukturalne

Beneficjent

• ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego

• prowadził działalność rolniczą na własny rachunek w gospo-

darstwie rolnym, w okresie co najmniej 10 lat bezpośrednio

poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną i przez

okres co najmniej 5 lat podlegał ubezpieczeniu emerytalno-

rentowemu określonemu w przepisach o ubezpieczeniu spo-

łecznym rolników;

• podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w dniu skła-

dania wniosku 

Renta strukturalna ma wynosić 896,19 zł, tj. 150% kwoty najniż-

szej emerytury, a wraz z dodatkami na małżonka i za przekazanie

gospodarstwa powyżej 10 ha użytków rolnych osobie poniżej 40

roku życia, 1583,27 zł, tj. 265% kwoty najniższej emerytury.

Modernizacja gospodarstw rolnych

Beneficjent

Osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa, prowadząca

dzia łalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.

Forma i wysokość pomocy

• Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwali-

fikowalnych projektu (części poniesionych kosztów realizacji

inwestycji)

• Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej jed-

nemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ra-

mach działania w okresie realizacji Programu nie może prze-

kroczyć 300 tys. zł (min 20 tys. zł.)

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej

i leśnej

Beneficjent

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie-

posiadająca osobowości prawnej, która:

• prowadzi działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowa-

dzania do obrotu produktów rolnych;

• działa jako przedsiębiorca prowadzący działalność jako małe

lub średnie przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwo zatrud-

niające mniej niż 750 pracowników lub przedsiębiorstwo po-

siadające obrót nieprzekraczający równowartości w złotych

200 mln euro.

Wysokość pomocy jednemu beneficjentowi wynosi maksymal-

nie 20 000 000 zł

Grupy producentów rolnych

Beneficjent

• Grupy producentów rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15

września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związ-

kach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2000 r., Nr 88, poz.

983 z późn. zm.), które zostały formalnie wpisane do rejestru

prowadzonego przez marszałka właściwego dla siedziby

grupy, w okresie objętym PROW 2007–2013.

Wysokość pomocy i poziom wsparcia

• w pierwszym i drugim roku – 100 000 EUR 

• w trzecim roku – 80 000 EUR

• w czwartym roku – 60 000 EUR

• w piątym roku – 50 000 EUR 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ARiMR wdraża
działania skierowane do rolników i przedsiębiorców z zakresu poprawy konkurencyj-
ności sektora rolnego i leśnego, poprawy środowiska przyrodniczego i obszarów wiej-
skich oraz różnicowania gospodarki wiejskiej.

Wojciech Kozak
Członek Zarządu

Województwa Małopolskiego

Województwo Małopolskie charakteryzuje się

wysokim współczynnikiem udziału rolnictwa

w gospodarce lokalnej, w dodatku rolnictwa

bardzo rozdrobnionego. Małopolska to kraina

owoców miękkich. Małe rodzinne gospodar-

stwa doskonale sprawdzają się w produkcji truskawek, malin, porzeczek,

upraw, które całkowicie zmechanizować się nie da. Gospodarstwa te są

niestety niedofinansowane. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich sta-

nowi szansę na poprawę ich sytuacji, a także pozwala zachować tożsa-

mość, nie wykluczając kontynuacji produkcji rolnej, w tym ekologicznej.

Nie możemy bowiem całkowicie zrezygnować z rolnictwa, bo to ozna-

czałoby rezygnację z wielu atutów naszego regionu, np. wytwarzania uni-

kalnych produktów regionalnych. Szansą małopolskiej wsi są m.in. grupy

producenckie, agroturystyka i działalność nie związane bezpośrednio

z rolnictwem.
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Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych

obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

Beneficjent – rolnik 

Stawki płatności dla poszczególnych typów ONW (PLN/ha)

• Górskie 320 zł

• Nizinne: strefa nizinna I 179 zł; strefa nizinna II 264 zł

• Obszary ze specyficznymi naturalnymi utrudnieniami 264 zł

Program rolnośrodowiskowy 

Beneficjenci Działania 4: „Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodo-

wiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt” w ramach PROW na

lata 2004 – 2006 mogą przekształcić swoje zobowiązanie na

nowe 5-letnie zobowiązanie w ramach działania „Program rol-

nośrodowiskowy” w ramach PROW na lata 2007 – 2013, nie

wcześniej niż od 2008 r., pod warunkiem, że:

1) dotychczasowe zobowiązanie było realizowane przez mini-

mum 3 lata;

2) przekształcenie jest związane z niekwestionowaną korzyścią

dla środowiska lub dobrostanu zwierząt;

3) istniejące zobowiązanie jest znacząco wzmocnione.

Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie górskich innych

niż rolne

Beneficjent

• Rolnik – właściciel gruntów rolnych oraz gruntów innych niż

rolne, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiada-

jących osobowości prawnej reprezentujących Skarb Państwa

w zakresie zarządzania mieniem stanowiącym własność

Skarbu Państwa

Pomoc może być przyznana rolnikowi, jeżeli:

• otrzymał pozytywną decyzję o warunkach zagospodarowa-

nia terenu wydaną przez właściwy miejscowo organ gminy

(wójta, burmistrza, prezydenta);

• otrzymał pozytywną opinię dla zalesienia planowanego:

– w parkach krajobrazowych oraz rezerwatach przyrody –

wydaną przez właściwego miejscowo wojewodę (woje-

wódzkiego konserwatora przyrody),

– w parku narodowym – wydaną przez dyrektora tego parku,

• uzyskał pozytywną decyzję (postanowienie) o przystąpieniu

do programu zalesieniowego;

• zobowiąże się do przestrzegania warunków i terminów okre-

ślonych w szczegółowym planie zalesieniowym;

• przedłoży oświadczenie o wykonaniu zalesienia.

Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez

katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

Beneficjent 

• Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

– Nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy

Państwowe.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Beneficjenci

• Rolnik lub jego domownik, lub małżonek tego rolnika 

Poziom i wysokość pomocy

• Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej jed-

nemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ra-

mach działania, w okresie realizacji Programu, nie może prze-

kroczyć 100 tys. zł.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Beneficjent

• Osoba fizyczna, osoba prawna lub jedno stka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działal-

ność jako mikroprzedsiębiorstwo za trudniające poniżej

10 osób i mające obrót nieprzekraczający równowartości

w złotych 2 mln euro. 

Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może

przekroczyć:

– 100 tys. zł jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do

2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnio-

roczne);

– 200 tys. zł jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powy-

żej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy;

– 300 tys. zł jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co naj-

mniej 5 miejsc pracy.

• W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych

produktów leśnych maksymalna wysokość pomocy udzielo-

nej jednemu beneficjentowi wynosi 100 tys. zł.

Pomoc dla wstępnie uznanych Grup Producentów oraz 

Organizacji Producentów Owoców i Warzyw

Pomoc finansową w ramach wspólnej organizacji rynku owoców

i warzyw mogą otrzymać wstępnie uznane grupy producentów

i uznane organizacje producentów owoców i warzyw spełnia-

jące kryteria wstępnego uznania lub uznania. 

Pomoc finansowa na pokrycie kosztów związanych z utworze-

niem grupy producentów i prowadzeniem działalności admini-

stracyjnej wypłacana jest według stawki ryczałtowej na podsta-

wie rocznej wartości produktów sprzedanych grupy, która

wynosi:

a) w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku reali-

zacji planu dochodzenia do uznania, odpowiednio 10%, 10%,

8%, 6% i 4% wartości produktów sprzedanych nie przekra-

czającej 1.000.000 euro, lub w pierwszym, drugim, trzecim,

czwartym i piątym roku realizacji planu dochodzenia do uzna-

nia, odpowiednio 5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartości produktów

sprzedanych przekraczającej 1.000.000 euro,

b) górna wartość pomocy dla poszczególnych grup producen-

tów nie może przekraczać:

– 100 000 euro za pierwszy rok,

– 100 000 euro za drugi rok,

– 100 000 euro za trzeci rok,

– 100 000 euro za czwarty rok,

– 100 000 euro za piąty rok realizacji planu dochodzenia

do uznania.

Pomoc finansowa na pokrycie części kwalifikowanych kosztów

inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do

uznania wynosi 75% poniesionych kosztów inwestycji (50%

kosztów inwestycji refundowanych jest ze środków wspólnoto-

wych oraz 25% z budżetu krajowego), 25% kosztów inwestycji

pokrywa grupa producentów.
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Europejska Współpraca Terytorialna (European Territorial Co-

operation) w obecnej perspektywie finansowej UE na lata 2007

– 2013 zastępuje programy Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG

III, wdrażane w okresie 2000 – 2006 (w Polsce od roku 2004).

EWT stanowi jednocześnie cel 3. Polityki Spójności UE, obok Kon-

wergencji (cel 1.) oraz Konkurencyjności regionalnej i zatrudnie-

nia (cel 2.) W ramach programów EWT (współfinansowanych

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) wspierane

będą projekty w zakresie współpracy transgranicznej, transna-

rodowej oraz międzyregionalnej.

Małopolska ma szczególne doświadczenia i osiągnięcia zarówno

we współpracy międzyregionalnej (była liderem wśród woje-

wództw, realizujących projekty w ramach IW INTERREG IIIC) jak

i współpracy transgranicznej (program IW INTERREG IIIA Polska

– Republika Słowacka). W nowym okresie programowania na

lata 2007 – 2013 beneficjenci z Małopolski mogą uczestniczyć w

dwóch Programach współpracy transnarodowej: Europy Środ-

kowej i Regionu Morza Bałtyckiego, w Programie Współpracy

Międzyregionalnej INTERREG IVC oraz jednym Programie

Współpracy Transgranicznej – Polska – Republika Słowacka. 

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Republika 

Słowacka 2007 – 2013

Cel Programu

Celem Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Republika

Słowacka 2007 – 2013 jest wzmocnienie opartej na partnerstwie

współpracy polsko-słowackiej, mającej na celu trwały rozwój ob-

szaru przygranicznego.

Obszar kwalifikowany

Obszar kwalifikowany w województwie małopolskim obejmuje

podregion nowosądecki (powiaty gorlicki, nowosądecki, lima-

nowski, nowotarski, tatrzański i miasto Nowy Sącz), powiat my-

ślenicki w podregionie krakowskim, powiaty suski, wadowicki

i oświęcimski w podregionie oświęcimskim. Po stronie słowac-

kiej obszar kwalifikowany obejmuje regiony Preszowski i Żyliński.

Finansowanie

Budżet Programu na cały obszar wsparcia na lata 2007 – 2013

wynosi 185,2 mln euro, w tym wkład z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 157,4 mln euro. Poziom dofi-

nansowania z EFRR dla beneficjentów wynosi do 85%.

Priorytety i tematy Programu:

Priorytet 1: Rozwój infrastruktury transgranicznej

(alokacja EFRR na priorytet: 67,69 mln euro)

Główny cel priorytetu: Rozwój polsko-słowackiej współpracy part-

nerskiej w zakresie poprawy stanu infrastruktury transgranicz-

nej ukierunkowanej na integrację przestrzenną, bezpieczeństwo,

zwiększenie dostępności komunikacyjnej i atrakcyjności regionu

dla mieszkańców, inwestorów i turystów

Temat 1.1: Infrastruktura komunikacyjna i transportowa

Temat 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska

Wkład z EFRR min 50 001 euro.

Priorytet 2: Rozwój społeczno-gospodarczy

(alokacja EFRR na priorytet: 53,52 mln euro)

Główny cel priorytetu: Promowanie polsko-słowackiej współpracy

partnerskiej dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospo-

darczego, środowiskowego i kulturalnego rozwoju terenów przy-

granicznych Polski i Republiki Słowackiej

Temat 2.1: Rozwój współpracy transgranicznej w zakr. turystyki

Temat 2.2: Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Temat 2.3: Projekty sieciowe

Wkład z EFRR min 50 001 euro 

(Temat 2.3: Projekty sieciowe – max 300 000 euro)

Priorytet 3: Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)

(alokacja EFRR na priorytet: 26,76 mln euro)

Główny cel priorytetu: Promowanie inicjatyw lokalnych i nawią-

zywanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikro-

projektów opartych na działaniach typu „ludzie dla ludzi”.

Wkład z EFRR min 5 000 euro max 50 000 euro

Czas trwania projektu nie powinien być dłuższy niż 12 mies. 

(w uzasadnionych przypadkach może być przedłużony do 18 mies.).

Mikroprojekty wdrażane będą w ramach projektu parasolowego

euroregionów (PL) i Wyższych Jednostek Terytorialnych (SK).

Zasady uczestnictwa w Programie

Wspólny projekt realizowany przez partnerów z obu stron granicy

(współpraca transgraniczna) zgodnie z zasadą partnera wiodącego.

Formy współpracy

• wspólne przygotowanie projektu

• wspólna realizacja projektu

• wspólny personel

• wspólne finansowanie projektu

Każdy projekt powinien obejmować co najmniej dwie z powyż-

szych form współpracy.

PROGRAMY EUROPEJSKIEJ 
WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ W MAŁOPOLSCE

Kontakt:

Regionalny Punkt Kontaktowy

Urząd Marszałkowski 

Województwa Małopolskiego

Departament Polityki Regionalnej

Zespół Europejskiej 

Współpracy Terytorialnej

30-552 Kraków, ul. Wielicka 72, pok. 320

tel. /12/ 29 90 634

e-mail: Grzegorz.First@umwm.pl

pl-sk@umwm.pl

www.malopolskie.pl/ewt

Instytucja Zarządzająca Programem:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Departament Współpracy 

Terytorialnej

00-956 Warszawa, ul. Wspólna 2/4

tel. /22/ 505 51 55

e-mail: Tomasz.Jedrzejewski@mrr.gov.pl

www.mrr.gov.pl

www.interreg.gov.pl

Biuro Związku Euroregion „Tatry„ w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Sobieskiego 2

tel. /18/ 266 69 53

e-mail: euroregion.tatry@pro.onet.pl

www.euroregion-tatry.pl

Grzegorz First
Departamet Polityki Regionalnej 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
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O dotacjach unijnych dla sfery biznesu mówi się od dawna, wy-

nika to z roli jaką mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa odgry-

wają w gospodarce europejskiej. W państwach członkowskich

sektor MŚP stanowi 99% wszystkich przedsiębiorstw i zapewnia

aż 75 mln miejsc pracy. W odpowiedzi na problemy przedsię-

biorców z pozyskiwaniem kapitału, zwłaszcza w momencie roz-

poczęcia działalności, co często wiąże się z ograniczonym do-

stępem do nowych technologii i mniejszą konkurencyjnością na

rynku, Sejmik Województwa Małopolskiego 29 października

2007 r. powołał nową instytucję – MAŁOPOLSKIE CENTRUM

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, która pełni funkcję Instytucji Pośredni-

czącej II stopnia dla II osi priorytetowej Małopolskiego Regio-

nalnego Programu Operacyjnego – Gospodarka Regional-
nej Szansy. Celem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

jest sfinansowanie kilku tysięcy najlepszych projektów wpływa-

jących w największym stopniu na rozwój gospodarczy regionu.

Nasi potencjalni beneficjenci to z definicji osoby aktywne. Chcieli-

byśmy, by nasze Centrum rzeczywiście odegrało rolę pośrednika,

pomostu pomiędzy strategicznymi celami rozwoju województwa,

a przedsiębiorcami, którzy są podstawową siłą napędową owego

rozwoju – mówi Dyrektor Centrum Rafał Solecki.

Działalność MCP można podzielić na 3 podstawowe etapy, które

mają ścisły związek z procesem powstawania, rozwoju i trwało-

ści efektów dotowanych projektów.

Pierwszym ważnym filarem jest rzetelna i łatwo dostępna infor-

macja. Dobrze poinformowany beneficjent to gwarancja przy-

gotowania przez niego kompletnego projektu, satysfakcji z wy-

korzystania możliwości wsparcia oraz zadowolenia pracowników

MCP z efektywności podjętych działań, dlatego Zespół Informa-

cji i Promocji stara się poprzez organizację szkoleń, publikację

broszur informacyjnych czy bezpośrednie konsultacje dostarczać

pełnej informacji, indywidualnie dopasowanej do potrzeb i ro-

dzaju działalności konkretnego przedsiębiorcy.

W drugim kwartale tego roku planowane są pierwsze nabory

wniosków w ramach działania 2.1. – Rozwój i podniesienie kon-

kurencyjności przedsiębiorstw, a co za tym idzie pierwsze kom-

pleksowe szkolenia. Szczegółowy harmonogram naborów do-

stępny będzie na stronie Centrum – www.mcp.malopolska.pl.

Po zakończonym naborze wniosków i ocenie przez ekspertów,

zostaną one przedłożone do zatwierdzenia Zarządowi Woje-

wództwa – jest to niezwykle ważna i odpowiedzialna cześć

zadań powierzonych MCP. Po podjęciu przez Zarząd ostatecznej

decyzji Zespół Kontraktacji i Płatności zajmie się zawieraniem

umów o dofinansowanie z beneficjentami. Nad prawidłową re-

alizacją dofinansowanych projektów czuwać będzie  Zespół  Mo-

nitoringu, Kontroli i Nieprawidłowości. 

Kto może otrzymać dofinansowanie, w jakiej wysokości i na

jakie działania? 

Priorytet Gospodarka Regionalnej Szansy skierowany jest do

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji otoczenia

biznesu, organizacji pozarządowych oraz szkół wyższych. 

W ramach schematu A działania 2.1. – Bezpośrednie wsparcie

inwestycji w MŚP dofinansowanie mogą otrzymać: 

mikroprzedsiębiorstwa – do 40%

– minimalna kwota wsparcia – 20 tys. zł

– maksymalna kwota wsparcia – 200 tys. zł

małe przedsiębiorstwa – do 40%

– minimalna kwota wsparcia – 100 tys. zł

– maksymalna kwota wsparcia –1 mln zł

średnie przedsiębiorstwa – do 30%

– minimalna kwota wsparcia – 200 tys.

– maksymalna kwota wsparcia – 2 mln zł

Pułap dofinansowania może być podniesiony o 5 punktów pro-

centowych dla przedsiębiorstw, których projekt zlokalizowany jest

na terenie, na którym wskaźnik przedsiębiorczości mierzony na

poziomie powiatu jest niższy niż 75% dla województwa mało-

polskiego.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SIĘ OPŁACA… 
czyli fundusze unijne dla sektora MŚP

Progi i pułapy kwalifikacji do MŚP.

Źródło: Nowa Definicja MŚP.  Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia. 

Wspólnoty Europejskie 2006, str. 14

JAKIM JESTEŚ PRZEDSIĘBIORSTWEM?
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Wsparcie można otrzymać m.in. na rozbudowę lub na-

bycie przedsiębiorstwa, zmianę produkcji lub procesu

produkcyjnego, zmianę stosowanych rozwiązań pro-

dukcyjnych, technologicznych, organizacyjnych sprzyja-

jących poprawie środowiska naturalnego i BHP, unowo-

cześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa, zmiany

wy robu i usługi, w tym również zmiany w sposobie ich

świadczenia, modernizację środków produkcji. 

Schemat B działania 2.1 – Wspólne przedsięwzięcia

i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy

przedsiębiorstwami, w tym klastrów, przewiduje do-

finansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych dla szkół

wyższych, organizacji pozarządowych, instytucji otocze-

nia biznesu i MŚP prowadzących powiązania koopera-

cyjne w maksymalnej wysokości do 1 mln zł. Wspierane

będą działania związane z rozwojem wzajemnej współ-

pracy oraz budowaniem powiązań kooperacyjnych mię-

dzy przedsiębiorstwami o znaczeniu lokalnym i regio-

nalnym. 

Alternatywą dla instytucji otoczenia biznesu jest również sche-

mat C działania 2.1 – Dotację dla instytucji otocznia biznesu,

w ramach którego można otrzymać do 50% dofinansowania

kosztów kwalifikowanych w maksymalnej wysokości 1 mln zł. na

zakup wyposażenia i dostosowania pomieszczeń by lepiej świad-

czyć usługi dla przedsiębiorców, przygotowanie i wdrożenie no-

wego pakietu usług dla przedsiębiorców, powstanie lub rozwój

sieci instytucji otoczenia biznesu, projekty inwestycyjne służące

rozwojowi systemu innowacji w regionie, tworzenie ogniw po-

średniczących między jednostkami naukowo – badawczymi,

szkołami a biznesem, tworzenie i rozwijanie regionalnych ośrod-

ków ukierunkowanych na współpracę między istniejącymi i two-

rzonymi instytucjami działającymi na rzecz odbiorców innowa-

cji w regionie.  

Dzięki schematowi D – Wsparcie funduszy zwrotnych, prze-

znaczonych dla przedsiębiorstw można otrzymać  dofinanso-

wanie w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych czyli od

1 do10 mln zł na projekty związane z utworzeniem nowych lub

powiększeniem kapitału istniejących funduszy pożyczkowych,

poręczeniowych i innych, alternatywnych pozabankowych  źró-

deł finansowania działalności przedsiębiorstw.

W ramach działania 2.2. – Wsparcie komercjalizacji badań 

naukowych dotację mogą uzyskać jednostki naukowe, szkoły

wyższe, organizacje pozarządowe i MŚP. Schemat A – Projekty

badawcze przewiduje dofinansowanie do 80% kosztów kwali-

fikowanych w przypadku badań przemysłowych realizowanych

przez jednostki naukowo – badawcze na rzecz przedsiębiorstw

oraz do 60% w przypadku badań przedkonkurencyjnych reali-

zowanych w przedsiębiorstwach we współpracy przedsiębior-

stwo – jednostka naukowo –badawcza. Maksymalna wartość

projektu to 400 tys. zł. Natomiast schemat B działania 2.2. – Pro-

jekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu Badania +

Rozwój przeznaczony jest dla MŚP, które chcą zainwestować

w infrastrukturę i urządzenia laboratoryjne służące do prowa-

dzenia działań badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

Maksymalna wartość projektu to 400 tys. zł. Wysokość dofinan-

sowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych dla mikro

i małych przedsiębiorstw oraz 60% dla  średnich przedsiębiorstw.

Opis poszczególnych schematów znajduje się również w Uszcze-

gółowieniu MRPO na lata 2007-2013. Wykaz wydatków kwalifi-

kowanych w poszczególnych schematach znajduje się w  Pod-

ręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem

w ramach MRPO na lata 2007-2013. Dokumenty te dostępne są

na stronie internetowej www.wrotamalopolski.pl

Kontakt:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Ul. Kordylewskiego 11 (I piętro)

31-524 Kraków

tel. 012 376 91 00

www.mcp.malopolska.pl

e-mail: info@mcp.malopolska.pl

Zespół Informacji i Promocji

tel. 012 376 91 91

tel. 012 376 91 10

tel. 012 376 91 92

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 28 marca 2008 roku

brało udział w I Małopolskich Targach Funduszy Europejskich.

Oferta MCP cieszyła się dużym zainteresowaniem. Na zdjęciu na

pierwszym planie Dyrektor MCP – Rafał Solecki.
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„Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” 
to projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu pań-
stwa oraz budżetu Województwa Małopolskiego, w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompeten-
cji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych
i za pewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty”, Podziałanie 9.1.3 realizowane przez be ne ficjenta
systemowego MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Celem
głównym projektu jest zwiększenie udziału młodzieży szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych objętych wsparciem w kontynuowaniu nauki na po-
ziomie wyższym, zwłaszcza na kierunkach studiów istotnych dla rozwoju 
gospodarki opartej na wiedzy. 
Jak pokazują liczne badania i analizy, bariera finansowa, stanowi poważny
i często decydujący czynnik, wykluczający część młodzieży z kontynuowania
nauki na studiach wyższych. Całość procesu nauczania jest ściśle ze sobą po-
wiązana, dlatego zaniedbania edukacyjne, powodowane barierą finansową,
występujące podczas kształcenia w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej,
przekładają się na dalszy etap rozwoju edukacyjnego młodego człowieka,
decydując często o rezygnacji z dalszego kształcenia lub o wyborze rodzaju
studiów mało związanych z rzeczywistymi zainteresowaniami absolwenta. 
„Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom stawianym wobec nowoczesnej eduka-
cji, niwelując częściowo materialną barierę w rozwoju uzdolnionej młodzieży.
Zakładamy wsparcie indywidualne ucznia poprzez comiesięczną wypłatę sty-
pendium w wysokości 500 zł brutto przez okres całego roku. Nad rozwojem
edukacyjnym ucznia, czuwać będzie Opiekun Dydaktyczny stypendysty, któ-
remu przysługiwać będzie comiesięczne wynagrodzenie w wysokości 30%
wysokości stypendium ucznia. Opiekun może wspierać kilku stypendystów,
jednak jego wynagrodzenie nie może być wyższe niż 500 zł brutto miesięcznie.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc ubiegać się o stypendium?
Uczeń ubiegający się o stypendium musi spełnić łącznie następujące warunki:
• uczęszcza do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Województwa

Małopolskiego;
• uzyskał średnią z ocen co najmniej 4.0 na zakończenie roku szkolnego po-

przedzającego rok, na który przyznawane będzie stypendium (czyli na rok
szkolny 2008/2009, średnia ocen brana pod uwagę przy ubieganiu się
o stypendium, dotyczyć będzie roku szkolnego 2007/2008);

• dochód na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzają-
cego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekra-
cza dwukrotności progu określonego w ustawie o świadczeniach rodzin-
nych (obecnie jest to kwota 1008 zł lub, gdy w rodzinie jest dziecko
niepełnosprawne 1166 zł);

• wykazuje się szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi (wyniki olimpiad,
konkursów szczebla co najmniej wojewódzkiego na poziomie laureata i fi-
nalisty w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest
stypendium);

• przedłożył w wyznaczonym terminie wniosek oraz kopie dokumentów po-
twierdzone za zgodność z oryginałem określające dochód.

Wniosek o przyznanie stypendium przygotowuje uczeń wraz z ro dzi cem/
prawnym opiekunem, z pomocą nauczyciela, pedagoga lub doradcy zawo-

dowego zatrudnionego w szkole, do której uczęszcza uczeń. Wnioski należy
składać lub nadesłać do siedziby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
wraz z wnioskiem opiekuna dydaktycznego (równocześnie należy złożyć
wniosek i ucznia o stypendium i opiekuna dydaktycznego jako podstawę do
wynagrodzenia za wspieranie stypendysty). Szczegółowe informacje będą
dostępne na stronie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości –
www.mcp.malopolska.pl. Spełnienie wszystkich wymagań określonych
powyżej nie będzie automatycznie gwarantowało otrzymania stypendium.
Utworzona zostanie lista rankingowa, czyli lista osób, które w wewnętrznej
punktacji zgodnej z Regulaminem, otrzymają największą liczbę punktów (in-
formacja będzie zamieszczona na stronie internetowej Małopolskiego Cen-
trum Przedsiębiorczości oraz przekazana uczniowi).

Istotnym elementem projektu jest Indywidualny Plan Rozwoju stypendysty
(w skrócie IPR). IPR będzie określał cele i założenia, jakie uczeń wraz z po-
mocą nauczyciela lub pedagoga, postawi sobie w zakresie edukacji i zainte-
resowań naukowych. Będzie on zawierał postępy w realizacji zamierzonego
celu oraz stanie się wyznacznikiem osiągnięć edukacyjnych i rozwoju ucznia. 
Oceną wniosku zajmować się będzie Komisja Stypendialna, która, oprócz
oceny formalnej, będzie oceniać merytorycznie , przyznając punkty za na-
stępujące dziedziny:
• średnia ocen: maksymalnie 20 punktów;
• dochody: maksymalnie 20 punktów;
• szczególne osiągnięcia edukacyjne: maksymalnie 30 punktów;
• inne osiągnięcia edukacyjne ucznia: maksymalnie 10 punktów;
• określenie planów na przyszłość oraz wydatków jakie zamierza stypendy-

sta ponieść w związku z otrzymaniem dotacji: maksymalnie 20 punktów;
Łącznie 100 punktów.

Komisja Stypendialna, będzie mogła przyznać dodatkowe punkty:
• za osiągnięcia ucznia z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych

i technicznych: maksymalnie 10 punktów;
• za stałe zameldowanie na terenie wiejskim lub miasta do 5 tys. miesz-

kańców: maksymalnie 10 punktów.

Jak wynika z powyższego teoretycznie można uzyskać maksymalnie 120
punktów.
Wszystkich uczniów zainteresowanych projektem, zachęcamy do aktywnego
udziału, życząc jednocześnie pogłębienia swoich pasji i zainteresowań,
a w przyszłości dostania się na wymarzony kierunek studiów.

MAŁOPOLSKI PROGRAM STYPENDIALNY 

SZANSĄ NA EDUKACYJNY ROZWÓJ

Kontakt:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Ul. Kordylewskiego 11 (I piętro)

31-524 Kraków

tel. 012 376 91 00

Osoba do kontaktu: Łukasz Gawron, Koordynator projektu 

tel. 012 376 91 04
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W najbliższych kilku latach do rozdysponowania będzie niepo-

równywalnie większa kwota pieniędzy na wspieranie innowa-

cyjnych projektów małopolskich małych i średnich firm. Na 

najlepsze projekty czeka bowiem ponad 2 mld euro w skali 

całego kraju!

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako jedyna in-

stytucja w regionie złożyła wniosek na konkurs ogłoszony przez

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Konkurs dotyczył

wyboru na najbliższe lata (perspektywa 2008 – 2013) Regional-

nych Instytucji Finansujących. Po podpisaniu umowy z PARP

otrzymamy status RIF w Małopolsce, w wyniku czego będziemy

współpracować z PARP przy wdrażaniu pięciu działań Programu

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Regionalna Instytucja Finansująca będzie realizować zadania

związane z przyjmowaniem wniosków i ich merytoryczną i for-

malną oceną, rekomendacją wypłaty wsparcia oraz nadzorowa-

niem sposobu wykorzystania pomocy, promocją i informacją,.

Wśród działań, przy których współpracować będzie MARR S.A.

są projekty związane ze stymulacją obszaru B+R oraz wsparcie

w zakresu wzornictwa przemysłowego, nowe inwestycje o wy-

sokim potencjale innowacyjnym, „Paszport do eksportu”, wspar-

cie działalności gospodarczej w elektronice i wdrażanie biznesu

elektronicznego typu B2B.

Małopolscy przedsiębiorcy zainteresowani informacjami na

temat dostępnych funduszy i programów mogą bezpłatnie zdo-

być wiedzę na ten temat korzystając z funkcjonującego nieprze-

rwanie od 2000 roku Punktu Konsultacyjnego działającego przy

MARR S.A. w ramach Krajowego Systemu Usług. Przedsiębiorcy

mogą także starać się o udzielaną na korzystnych zasadach po-

życzkę lub poręczenie kredytu. Część środków funduszu po-

życzkowego i poręczeniowego pochodzi także z unijnej puli. 

Wciąż jednak Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

stara się otwierać nowe możliwości przed lokalnym biznesem.

Od 5 lutego tego roku małopolscy przedsiębiorcy reprezento-

wani są przez specjalnie powołane Małopolskie Konsorcjum 

Instytucji Wspierających Rozwój Przedsiębiorczości. Konsorcjum,

powołane przy udziale Małopolskiej Agencji Rozwoju Regional-

nego S.A. przede wszystkim wspiera działania informacyjne, kon-

tynuując funkcjonowanie Punktów Konsultacyjnych w nowym

okresie finansowania, a także będzie pozyskiwać środki z finan-

sowania zewnętrznego. Konsorcjum zajmie się  zacieśnianiem

współpracy między przedsiębiorstwami i pomocą przy podno-

szeniu ich konkurencyjności. Będzie także pomagać we wdraża-

niu nowych technologii oraz ułatwi współpracę pomiędzy przed-

siębiorstwami i z władzami regionalnymi. Konsorcjum będzie

również reprezentowało przedsiębiorców w ogłaszanych dla wo-

jewództwa małopolskiego przetargach i konkursach oraz przyj-

mie aktywną rolę w tworzeniu instrumentów finansowych

wspierających ich rozwój. 

Partnerami Konsorcjum są: 

• Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

• FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego 

i Administracji 

• Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

• Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

• Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

• Centrum Transferu Technologii

• Sądecka Izba Gospodarcza

• Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

• Tatrzańska Izba Gospodarcza

• Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

• Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

• Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum 

Przedsiębiorczości i Rozwoju”

• Instytut Odlewnictwa

• Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej

• Centrum Innowacji, Transferu Technologii 

i Rozwoju Uniwersytetu

MARR 
wspiera przedsiębiorczość

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od kilku lat sukcesywnie wspiera małopolskich przedsiębiorców. Jako re-

gionalny partner Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, realizujemy przede wszystkim te projekty, które adresowane

są do sektora MSP. W ramach wszystkich dotychczasowych programów, przedakcesyjnych i strukturalnych udało się 

dofinansować ponad 2250 projektów, a wsparcie w sumie wyniosło blisko 350 mln zł.
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I. Informacje ogólne o Programie.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) na lata 2007 – 2013

jest największym w historii Unii Europejskiej programem współ-

finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 

Całość kwoty, jaką przewidziano na jego realizację, to ponad

11,4 mld EUR, z czego ponad 9,7 mld EUR stanowią środki EFS,

a ok. 1,7 mld EUR – środki krajowe.

Środki te będą przeznaczone m.in. na aktywne formy pomocy

dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych wy-

kluczeniem społecznym, na wsparcie sektora oświaty, organiza-

cji pozarządowych, instytucji dialogu społecznego oraz na szko-

lenia dla przedsiębiorców i pracowników.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów,

realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regional-

nym. Ok. 60% środków PO KL zostanie przeznaczonych na wspar-

cie realizowanego przez regiony, natomiast ok. 40% na wspar-

cie sektorowe prowadzone na szczeblu centralnym (zob. Tab 1).

II. 2 Konkursy PO KL w Małopolsce.

Projekty PO KL mogą być realizowane w trybie indywidualnym,

konkursowym oraz systemowym1. W większości projektów re-

alizowanych w trybie konkursowym o dofinansowanie mogą

starać się wszystkie podmioty*2. Dotychczas3 w województwie

małopolskim ogłoszono 13 konkursów PO KL, w tym 11 w 2008

roku (zob. Tab. 2).

III. Podsumowanie konkursów PO KL.

Od listopada do kwietnia 2008 roku4 do Wojewódzkiego Urzędu

Pracy w Krakowie wpłynęło 971 wniosków o dofinansowanie

projektów PO KL, w tym na konkursy ogłoszone w 2007 roku –

353 wnioski (193 na Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju

kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw oraz

160 na 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich).

Łączna kwota przeznaczona na konkursy ogłoszone w 2007 roku

wynosiła 21 mln PLN, w 2008 roku będzie to 299 418 783 PLN.

Projektodawcy w konkursach pilotażowych złożyli wnioski 

o dofinansowanie na sumę ponad 141 milionów złotych, nato-

miast wnioskowana kwota w 11 konkursach, które zostały ogło-

szone w 2008 roku, to jak dotąd ok. 672 milionów złotych.

III.1 Konkursy pilotażowe.

W 2007 roku ogłoszono dwa konkursy zamknięte na składanie

wniosków w ramach Poddziałania 8.1.1. oraz Działania 9.5.

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradz-

two dla przedsiębiorstw

W Poddziałaniu 8.1.1. projekty obejmowały organizację szkoleń

dla osób pracujących powyżej 45 roku życia, z wykształceniem

co najwyżej średnim, zainteresowanych nabyciem bądź uzupeł-

nieniem lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji i umiejęt-

ności. Na konkurs przeznaczone było 20 000 000 PLN.

W odpowiedzi na konkurs do WUP w Krakowie złożone zostały

193 wnioski. Na etapie weryfikacji formalnej zostało odrzuco-

nych 46 wniosków, natomiast 147 zakwalifikowało się do etapu

oceny merytorycznej.  Spośród nich pozytywną ocenę KOP uzy-

skało 50 wniosków, negatywną zaś  97. Składane projekty doty-

czyły głównie szkoleń komputerowych, językowych i zawodo-

wych. Średnia wartość projektu w konkursie pilotażowym do

Poddziałanie 8.1.1 wynosiła 690 000 zł. 

II. Komponent regionalny PO KL w Małopolsce. 

II. 1 Struktura zarządzania PO KL

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pełni rolę Instytucji Wdra-

żającej (IW) komponent regionalny Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w Małopolsce (zob. Rys 1). Do naj-

ważniejszych zadań IW należy ogłaszanie konkursów PO KL,

sprawdzanie poprawności projektów (weryfikacja formalna i me-

rytoryczna wniosków) oraz ogłaszanie list rankingowych najle-

piej ocenionych projektów. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

prowadzi także Punkty Informacyjne EFS, w Krakowie, Tarnowie

i Nowym Sączu, gdzie bezpłatnie udzielane są informacje tele-

fonicznie, elektronicznie oraz osobiście. 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013
Konkursy ogłoszone w 2007 i 2008 roku

Priorytety realizowane centralnie

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Priorytet II
Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyj-
nego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia
osób pracujących

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka

Priorytet V Dobre rządzenie

Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym

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

Tab. 1. Komponenty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rys. 1. Struktura Zarządzania PO KL , 
województwo małopolskie – komponent regionalny

Instytucja 
Zarządzająca � Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego

Instytucja 
Pośrednicząca � Urząd Marszałkowski, 

Departament Polityki Regionalnej

Instytucja 
Wdrażająca � Wojewódzki Urząd Pracy 

w Krakowie
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Wśród projektów rekomendowanych do dofinansowania na

pierwszym miejscu z liczbą punktów: 91 znalazły się dwa: Akty-

wizacja zawodowa pracujących mieszkańców małych miejsco-

wości szansą na małopolskim rynku pracy złożony przez Cen-

trum Nauczania Języków Obcych NORTON I oraz Nowe

kwalifikacje – nowe możliwości dla osób powyżej 45 roku życia

Centrum Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna. 

9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Wnioski dotyczyły trzech typów działań: 

1. Tworzenia i wsparcia działalności inicjatyw ukierunkowanych

na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaan-

gażowania w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach

wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkań-

ców obszarów wiejskich;

2. Projektów przyczyniających się do podnoszenia poziomu wy-

kształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich

oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach; 

3. Działań informacyjno – promocyjnych, szkoleniowych, do-

radczych, podnoszących świadomość mieszkańców obsza-

rów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia

i szkolenia. Na konkurs przeznaczone było 1 000 000 PLN,

a maksymalna wartość projektu wynosiła 50 000 zł. 

W odpowiedzi na konkurs złożono 160 wniosków. Z powodu 

błędów i braków formalnych na etapie weryfikacji formalnej 

odrzuconych zostało 29 wniosków, natomiast 131 wniosków za-

kwalifikowało się do etapu oceny merytorycznej. Pozytywną

ocenę KOP uzyskało 21 wniosków, a negatywną 110. Składane

projekty dotyczyły głównie szkoleń  zawodowych, językowych

i komputerowych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla ucz -

niów, szkoleń dla nauczycieli. Wśród projektów rekomendowa-

nych do dofinansowania na pierwszym miejscu z sumą 110

punktów znalazł się projekt Stowarzyszenia Ekologiczno-Kultu-

ralnego „Na Bursztynowym Szlaku” zatytułowany Język angiel-

ski – szansa rozwoju lokalnego oraz indywidualnego.

III.2 Konkursy ogłoszone w 2008 roku.

W 11 konkursach ogłoszonych w 2008 roku najwięcej wniosków

złożyli projektodawcy priorytetu IX (409 wniosków). Najmniej-

szym zainteresowaniem cieszy się jak dotąd konkurs w ramach

Poddziałania 8.1.3 Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz

adaptacyjności (złożono jedynie 2 wnioski). Szczegółowe zesta-

wienie zawiera Tab. 35.

IV. Najczęściej popełniane błędy.

Każdorazowo liczba projektów odrzucanych na etapie oceny for-

malnej to średnio 20% złożonych wniosków. Najczęstszymi

błędami popełnianymi przez wnioskodawców są: brak drugiej

wersji papierowej wniosku lub wersji elektronicznej, załączników

do wniosku, niekompletność wniosku (brak całych stron wnio-

sku), niepotwierdzanie kopii za zgodność z oryginałem, brak

podpisu wniosku w części V, wydruk wniosku jako Podgląd wnio-

sku, dostarczenie wniosku, w którym nie zgadzają się sumy kon-

trolne lub wersje papierowa i elektroniczna nie są tożsame, od-

ręczne zmiany we wniosku .
Tab. 2 Konkursy PO KL ogłoszone w województwie małopolskim

KONKURSY PO KL OGŁOSZONE 

W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM*

2007 rok

Pr
io

ry
te

t
V

III

8.1.1**

Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych 

i doradztwo dla przedsiębiorstw

12.XI. 2007 r.

Pr
io

ry
te

t
IX

9.5** 

Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 

wiejskich

12.XI. 2007 r.

2008 rok

Pr
io

ry
te

t V
I

6.1.2 

Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej

osób bezrobotnych w regionie

07.II.2008 r.

6.3

Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu 

aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

28.II.2008 r.

Pr
io

ry
te

t V
II

7.2.1***

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym

28.II.2008 r.

7.3

Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
31.I.2008 r.

Pr
io

ry
te

t V
III

8.1.3 

Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz 

adaptacyjności

28.II.2008 r.

8.2.1

Wsparcie dla współpracy sfery nauki 

i przedsiębiorstw

24.IV.2008 r.

Pr
io

ry
te

t 
IX

9.1.1

Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia

edukacji przedszkolnej

27.III.2008 r.

9.1.2

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie

różnic w jakości usług edukacyjnych

28.II.2008 r.

9.2

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego

31.I.2008 r.

9.3 

Upowszechnienie kształcenia ustawicznego 

w formach szkolnych

27.III.2008 r.

9.4***

Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
31.I.2008 r.

* Stan na 25.04.08 r.

** Konkurs zamknięty, data zakończenia naboru: 02.10.08

*** Konkurs zawieszony
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Do najczęstszych błędów merytorycznych możemy natomiast

zaliczyć: podawanie ogólnikowych informacji, niedostateczne

uzasadnienie problemu lub brak wskazania potrzeby jego reali-

zacji pod kątem beneficjentów ostatecznych projektu, nieprecy-

zyjne określenie problemu kluczowego, na który odpowiedzią

jest projekt oraz opisu działań, sprowadzony do listy zadań z har-

monogramu i budżetu, niedokładny opis rekrutacji lub jego brak,

nieprecyzyjny opis sposobu zarządzania projektem.

V. Konkursy planowane do ogłoszenia 
do końca 2008 roku.

Do końca 2008 roku zostaną ogłoszone następujące konkursy: 

• 6.1.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie ak-

tywności zawodowej w regionie, 

• 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samoza-

trudnienia, 

• 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, 

• 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradz-

two dla przedsiębiorstw, 

• 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

w regionie, 

• 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 

Szczegółowe informacje dotyczące typów projektów dostępne

są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kra-

kowie: www.wup-krakow.pl oraz w:

Punktach Informacyjnych EFS mieszczących się w:

Krakowie, Plac na Stawach 1, pokój 110,

e-mail: efs@wup-krakow.pl, tel. 012 424 07 37, 012 424 07 02,

Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, tel. 014 626 95 43,

Nowym Sączu, ul. Węgierska 146, tel. 018 442 91 25. 

Nieodpłatne doradztwo dla beneficjentów z terenów woje-

wództwa małopolskiego świadczą również Regionalne

Ośrodki EFS w:

Krakowie – Fundacja Instytut Studiów Strategicznych, 

ul. Mikołajska 4, I piętro, tel. 012 421 80 66, 

Tarnowie – Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, 

ul. Sikorskiego 4, tel. (0-14) 655 69 86,

Nowym Sączu – Fundacja Wiedza i Rozwój, ul. Długosza 9,

II piętro, tel. 018 442 01 99.

Opracowanie:  Joanna Burdek, Nina Pakuła

Korekta: Nina Pakuła, Monika Jamróz

Na podstawie źródeł przygotowanych przez: 

Łukasza Skupińskiego, Beatę Dyduch

1) Projekty indywidualne to projekty o znaczeniu strategicznym dla realiza-

cji Programu, wskazywane przez Instytucję Zarządzającą (IZ), zgodnie z kry-

teriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący. Wyboru oraz wskaza-

nia potencjalnych wykonawców tych projektów dokonuje IZ. Projekty

systemowe mogą być realizowane przez beneficjentów wskazanych

w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL (SZOP), IP oraz IP2. Warunkiem

przyjęcia do realizacji projektu systemowego jest jego zgodność z odpo-

wiednim Planem działania.(Źródło: Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL).

2) Dokładny wykaz beneficjentów wskazany jest w SZOP.

3) Stan na 23.04.08 r.

4) Dane obejmują okres 12.11.2007 r. – 24.04.2008 r.

5) Stan na 24.04.08 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

– Priorytety, Działania i Poddziałania

Liczba 
złożonych
wniosków

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 56

6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy 

w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezro-

botnych w regionie

26

6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie po-

ziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
21

6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności

zawodowej na obszarach wiejskich
9

Priorytet VII Promocja integracji społecznej 151

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wy-

kluczeniem społecznym
64

7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 87

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 2

8.1.3 Wzmocnienie lokalnego partnerstwa 

na rzecz adaptacyjności
2

8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 0

Priorytet IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
409

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia 

edukacji przedszkolnej
50

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrud-

nionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości

usług edukacyjnych

217

9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2

9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 83

9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego 

w formach szkolnych
24

9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 33

Suma dla wszystkich priorytetów 618

Tab.3 
Ilość wniosków złożonych na poszczególne konkursy w 2008 r.
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Nie posiadając przemysłu przetwórczego, Stary Sącz buduje

swoją strategię rozwoju w oparciu o te właśnie atrybuty, jak też

walory krajobrazowe i przyrodnicze Sądecczyzny. Dlatego

wspar cie, jakie w obecnym okresie programowania otrzymuje

nasz kraj z Unii Europejskiej, starosądecki samorząd postrzega

jako niepowtarzalną szansę rozwojową. Mamy spore doświad-

czenie w pozyskiwaniu środków, dlatego też liczymy, że uda nam

się zrealizować kilka projektów, które znacząco poprawią naszą

pozycję konkurencyjną w regionie. 

Najważniejsze to: budowa małego lotniska komunikacyjnego,

strefa aktywności gospodarczej, rozbudowa kanalizacji w ra-

mach dużego projektu zgłoszonego do dofinansowania z POIiŚ

,modernizacja i rozbudowa budynku kina „SOKÓŁ”, przebudowa

dostępu wraz z aranżacją otoczenia źródełka św. Kingi, remont

i konserwacja XVII wiecznego kościoła św. Rocha i wiele innych. 

Dziś, w nowej rzeczywistości – obszar o niespotykanym poten-

cjale w dziedzinie przemysłu czasu wolnego może bezpowrot-

nie utracić swoją szansę rozwojową z powodu bardzo słabej 

dostępności komunikacyjnej i braku realnych perspektyw jej

znaczącej poprawy. Głęboka asymetria między liczbą mieszkań-

ców, a ilością miejsc pracy skazuje obecne i przyszłe pokolenia 

na migrację zarobkową do większych ośrodków krajowych,

a w jeszcze większym stopniu za granicę. Słaba dostępność 

komunikacyjna przy utrzymującej się fali emigracyjnej skutkuje

narastaniem problemów społecznych wynikających m. in. z po-

stępującego rozluźnienia więzi rodzinnych. 

W sytuacji gdy Sądecczyznę pozostawiono na uboczu, z dala od

autostrad i dróg ekspresowych, lokalne lotnisko komunikacyjne

jest praktycznie jedynym i zdecydowanie najtańszym projektem

mogącym w niedługim czasie poprawić dostępność komunika-

cyjną obszaru. Jest to strategicznym celem nie tylko Starego

Sącza, ale całego subregionu (projekt popierają 43 gminy Są-

decczyzny). Czas dojazdu do najbliższego lotniska w Balicach,

oddalonego o ponad 100 km, drogami przebiegającymi w więk-

szości przez tereny zabudowane z ograniczeniem prędkości

znacznie przekracza zarówno standardy wymagane przez inwe-

storów, jak i oczekiwane przez wymagających klientów uzdro-

wisk, prężnie rozwijających się stacji narciarskich, ośrodków od-

nowy biologicznej, i.t.p. 

Wykonane na zlecenie samorządów powiatu nowosądeckiego

oraz gmin Nowy Sącz, Stary Sącz, Piwniczna i Krynica przez Biuro

Studiów i Projektów Lotniskowych „Polkonsult” w Warszawie

opracowanie „Analiza możliwości utworzenia lotniska komuni-

kacyjnego na terenie Sądecczyzny z elementami koncepcji, ze

szczególnym uwzględnieniem potrzeb miasta Nowego Sącza

i powiatu nowosądeckiego”, wykazało, że spośród czterech roz-

patrywanych możliwości lokalizacji lotniska komunikacyjnego –

jedyna możliwość usytuowania lotniska na Sądecczyźnie, sta-

nowi jego lokalizacja w Starym Sączu. 

W związku z powyższym przystąpiliśmy do sporządzenia  zmiany

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Miasta i Gminy Stary Sącz” oraz zmiany planu „mia-

sto Stary Sącz – plan nr 1. Równocześnie samorządy; Powiatu

Nowosądeckiego, miasta Nowego Sącza, Starego Sącza, Krynicy

i Łabowej zawarły porozumienie o sfinansowaniu szczegóło-

wego studium wykonalności dla tego projektu. Studium to jest

aktualnie opracowywane.

Marian Cycoń
Burmistrz Starego Sącza,

Wiceprzewodniczący Zarządu SGiPM
W lotnisku przyszłość 

Sądecczyzny
Rok 2007 był rokiem jubileuszu 750-lecia lokacji Starego Sącza, jednego z najstarszych miast w Polsce, nazywanego 

„Średniowieczną Perłą Beskidu”. Miasta obdarzonego niepowtarzalnym urokiem, znanego z zabytków architektury (układ

urbanistyczny, zespół klasztorny z gotyckim kościołem p.w. Św. Trójcy) i dziedzictwa kulturowego o europejskim wymiarze. 
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Pajacyk zbiera fundusze dla niedożywionych dzieci, Wielka Or-

kiestra Świątecznej Pomocy funduje nowoczesny sprzęt me-

dyczny i badania, a Pola Nadziei niosą pomoc dla hospicjów – te

kampanie dobroczynne mają już miliony darczyńców i chyba

każdy z nas wsparł chociaż jedną z nich. Właśnie w ten sposób,

dzięki naszemu udziałowi i podarowanym przez nas pieniądzom

rozwija się w Polsce fundraising – sztuka zbierania pieniędzy dla

potrzebujących. Ludzie, którzy te kampanie organizują to fun-

draiserzy – to oni codziennie troszczą się, by ich podopiecznym

nie brakło na chleb, ogrzewanie, lekarstwa. Przez cały rok urzą-

dzają kwesty, loterie, bale charytatywne, piszą wnioski grantowe,

zabiegają o sponsorów, proszą o 1% podatku, rozwieszają pla-

katy i roznoszą ulotki. Takich profesjonalistów od proszenia

o pomoc mamy już w Polsce kilkuset.

Nowa profesja
Jest coraz więcej ludzi poznających i realizujących ten zawód, bo

coraz więcej instytucji i organizacji chce się rozwijać, a do tego

potrzeba coraz więcej pieniędzy. Na fundraiserów czekają nie

tylko szpitale, hospicja i domy dziecka. Coraz częściej zatrudniają

ich kluby sportowe, szkoły i uczelnie, domy kultury, muzea i ga-

lerie, a nawet orkiestry i ogrody zoologiczne. 

Fundraising – ten wciąż obco brzmiący termin jest zrostem

dwóch angielskich słów: „fund” - fundusz i „raising” – zbieranie,

i chyba przyjmie się w języku polskim tak jak „marketing” czy

„windsurfing”, bo trudno innym słowem oddać blisko pół wieku

doświadczeń, jakie mają fundraiserzy na świecie. Bo fundraising

to nie tylko zwykłe zbieranie pieniędzy, ale także zasady etyczne

i profesjonalna wiedza, które są konieczne, by osiągnąć sukces.

Polscy fundraiserzy mają od dwóch lat swoją własną organizację,

która dba o ich rozwój. Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu

(PSF) już od dwóch lat organizuje w całym kraju szkolenia o tym,

jak zarządzać organizacją, by nigdy nie zabrakło jej funduszy na

działanie i rozwój. Szkolenie wprowadzające ma tytuł „Podstawy

fundraisingu – droga do skutecznego pozyskiwania funduszy”

i zostało już przeprowadzone w kilkudziesięciu miejscowościach.

Uczymy 
Na wstępie tego szkolenia dowiemy się że: „Fundraising to pla-

nowe, etyczne i skuteczne zdobywanie funduszy na cele spo-

łeczne poprzez sponsoring, odpłatną działalność statutową,

kampanie publiczne i medialne oraz budowanie relacji z dar-

czyńcami indywidualnymi.”

Jednak fundraising to nie tylko pieniądze. To zajęcie bezpośred-

nio wiąże się z propagowaniem idei filantropii. Zadaniem fun-

draisera jest przekonanie ludzi, że warto wspierać organizacje

niosące pomoc, bo ich działalność służąc konkretnej idei, kon-

kretnemu celowi, konkretnemu człowiekowi – służy całemu spo-

łeczeństwu. 

Przez fundraising do wolności
Wiele samorządów i organizacji pozarządowych przyznaje, że

ma problem ze zdobyciem i racjonalnym wykorzystaniem po-

siadanych zasobów finansowych. Często fundusze na działalność

statutową zdobywane są w sposób niezorganizowany i jednora-

zowy. Granty i dotacje od urzędów wpędzają organizacje w pu-

łapkę biurokracji i sprawozdawczości. Przychodzi wtedy refleksja

i wzrasta pragnienie posiadania funduszy nieograniczanych

przez donatora, ale przekazanych z dobrego serca na szczytny

cel. Taka wolność w dysponowaniu pieniędzmi jest marzeniem

niejednego prezesa czy dyrektora.

Dobre zbieranie funduszy to działanie, którego można się na-

uczyć tak samo jak – dajmy na to – księgowości. Celem takich

właśnie szkoleń organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie

Fundraisingu jest wyposażenie ich uczestników w wiedzę, na-

rzędzia i techniki fundraisingowe, by po pewnym czasie ich or-

ganizacje osiągnęły stan stabilności finansowej. Uczestnicy uczą

się na tych kursach jak prowadzić dialog strategiczny w organi-

zacji, planować kampanie i akcje, układać relacje zarządu z osobą

odpowiedzialną za zbieranie funduszy, budować trwałe relacje z

darczyńcami i sponsorami. Poznają też zasady etyczne obowią-

zujące w zarządzaniu funduszami.

Dać odetchnąć burmistrzowi
Na szkoleniach PSF coraz częściej pojawiają się szefowie insty-

tucji samorządowych – niedawno burmistrz Suchej Beskidzkiej

zaprosił trenerów PSF, by uczyli fundraisingu zarządy zarówno

organizacji pozarządowych, jak i suskich instytucji gminnych.

Cykl szkoleń tego typu zostanie też wkrótce zorganizowany w Li-

biążu. Liderzy samorządowi wiedzą, że taka inwestycja w wie-

dzę stwarza możliwość usamodzielnienia się organizacji, które

zdecydują się na pracę nowymi metodami – za jakiś czas ich ape-

tyt na dotacje zmniejszy się, bo będą miały dostęp do pieniędzy

nieobciążonych regulaminami urzędowymi, lecz podarowanych

przez solidarnych i hojnych darczyńców.

Przyjrzyjmy się nowemu zawodowi fundraisera. Zastanówmy się,

czy nie warto zainwestować w obecność takiej osoby w naszym

samorządzie, w naszym stowarzyszeniu czy w naszej instytucji.

Jest to wyzwanie dla dobrych managerów. Dla tych, którzy wie-

rzą w ludzką solidarność, potrafią zjednywać sobie ludzi, budo-

wać z nimi relacje i mają trochę odwagi i cierpliwości. Bo w fun-

draisingu, niczym w rolnictwie, plon jest wielokrotny, ale zwykle

nie pojawia się natychmiast i wymaga sporo pracy. 

Więcej na temat zawodu fundraisera i szkoleń dla zbierających

fundusze można przeczytać na stronach Polskiego Stowarzy-

szenia Fundraisingu: www.fundraising.org.pl.

Michał Sternicki, Robert Kawałko

Fundraising
czyli jak rozmawiać z darczyńcami

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu
os. Słoneczne 1, 31-956 Kraków

Biuro: ul. Szewska 20/4, 31-009 Kraków
tel/fax 012 423 80 07
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Głównymi wyzwaniami stojącymi przed Unią Europejską jest

stworzenie podstaw bezpośredniej pomocy dla władz lokalnych.

Z jednej strony dotyczy to kwestii decentralizacji i wsparcia dla

niej. Z drugiej wymaga stworzenia ram takiej pomocy i zapew-

nienia partnerom współpracy w krajach rozwijających odpo-

wiednich kompetencji, uprawnień i zasobów, by mogły udźwi-

gnąć nową odpowiedzialność. Unia Europejska zmieniając

podejście do kwestii pomocy terytorialnej może odnieść się do

dotychczasowych inicjatyw państw członkowskich oraz instytu-

cji międzynarodowych.

Państwa Unii Europejskiej od dłuższego czasu wspierają władze

lokalne poprzez pomoc bilateralną. Bezpośrednia pomoc dla

władz lokalnych jest uważana powszechnie za jedną z najbar-

dziej efektywnych form redukcji ubóstwa, zarówno jako wspar-

cie dla reform sektorowych jak i programu decentralizacji. Doty-

czy to wsparcia dla reform (polityki, prawa zarządzania zasobami

ludzkimi) są najczęściej wspierane przez państwa członkowskie

Unii Europejskiej. Także Organizacja Narodów Zjednoczonych

jest aktywna na tym polu wspierając poprzez wyspecjalizowane

agendy władze lokalne i rozwój. Np. Fundusz rozwoju Kapitało-

wego Capital Development Fund (UNCDF) oferuje wsparcie 

doradcze, kapitałowe i pomoc doradczą w promocji rozwoju lo-

kalnego. Program rozwoju Narodów Zjednoczonych oferuje uni-

kalną pomoc doradczą, podręczniki i wsparcie w procesie de-

centralizacji, zarządzania lokalnego i miejskiego/wiejskiego

rozwoju. 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organiza -

tion for Economic Co-operation and Development, OECD, w ra-

mach grupy współpracującej na rzecz rozwoju /DAC wydała w 2004

„doświadczenia wsparcia dla procesu decentralizacji i władz lo-

kalnych” (http://www.oecd.org/dataoecd/46/ 60/ 30395116.pdf).

Syntetyzuje ona oceny programów decentraliza cji I wsparcia dla

władz lokalnych, skierowana jest dla praktyków przygotowują-

cych, realizujących I oceniających takie programy. Doświadcze-

nia realizowanych programów pokazują możliwości dalszego

wsparcia i potencjał leżący w tym obszarze. 

Planowane zaangażowanie instytucji europejskich w pomoc dla

samorządności i decentralizacji musi więc brać pod uwagę już

istniejący dorobek w tym zakresie. Będzie odnosił się do już ist-

niejących narzędzi pomocy rozwojowej. Będzie on także odno-

sił się do długiego doświadczenia współpracy na poziomie lo-

kal nym i programu bliźniaczenia miast. Także interesujące

i potrzebne mogłyby być doświadczenia współpracy trans gra-

nicznej zarówno wynikające z programów przedakcesyjnych (jak

np. PHARE ECOS Ouverture, PHRE CBC czy uczestnictwa w pro-

gramach inicjatyw Interreg III)

W tej dyskusji nie powinno zabraknąć polskiego głosu. Przykład

i doświadczenie współpracy bilateralnej odegrały dużą rolę

w transferze przykładów dobrego zarządzania z Europy Za-

chodniej i Stanów Zjednoczonych do Polski i pozostałych „no-

wych” państw członkowskich UE. 

Na podstawie już prowadzonych prac i kierunku zmieniającej się

polityki europejskiej można założyć, że Komisja Europejska stop-

niowo będzie włączać władze lokalne jako partnerów dialogu

poprzez regionalne i krajowe stowarzyszenia tak jak programy

dla organizacji pozarządowych i władz lokalnych w rozwoju

„Non-state and local authorities in development”). Od aktywno-

ści samorządu terytorialnego będzie zależało, czy polskie do-

świadczenia będą wykorzystywane w pomocy rozwojowej.

Stanisław Alwasiak
Ekspert Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski 

ds. Funduszy UE

W STRONĘ EUROPEJSKIEGO PODEJŚCIA 
DO DEMOKRATYZACJI, DECENTRALIZACJI 

I ROZWOJU TERYTORIALNEGO?

Polska stając się członkiem Unii Europejskiej stała się członkiem organizacji, która jest największym źródłem pomocy 

rozwojowej na świecie. Pomoc ta zmienia się i dostosowuje do nowych wyzwań. W tym procesie polskie instytucje i organi-

zacje mogą wnieść nowe pomysły, koncepcje i doświadczenie związane z przezwyciężaniem  problemów rozwojowych 

i doświadczenie radykalnych reform gospodarczych i politycznych. W okresie miedzy 21 a 18 czerwca rozpoczął się proces

konsultacji zmieniającej się polityki Unii Europejskiej dotyczącej wsparcia dla demokratyzacji, decentralizacji i rozwoju 

terytorialnego. Wynikiem konsultacji będzie dokument opracowany przez Komisję Europejską kształtujący nowe podejście

do włączenia władz lokalnych w rozwój międzynarodowy. 
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W latach 2007-2013 w ramach XI osi priorytetowej „Kultura

i dziedzictwo kulturowe” w Programie Operacyjnym „Infra-

struktura i Środowisko” (PO IiŚ) można realizować projekty z za-

kresu ochrony dziedzictwa narodowego, rozwoju infrastruktury

kultury i szkolnictwa artystycznego. Głównym celem osi priory-

tetowej jest wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kul-

turowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększe-

nia atrakcyjności Polski. Na realizację projektów w ramach osi

priorytetowej „Kultura i dziedzictwo kulturowe” alokowano

środki w wysokości 490 mln euro pochodzących z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach osi priorytetowej wsparciem objęte będą projekty

z zakresu ochrony i zachowania zabytków nieruchomych o zna-

czeniu ponadregionalnym. Do realizacji przewidziano m.in. dzia-

łania związane z renowacją, restauracją, rewaloryzacją, rewitali-

zacją i zabezpieczeniem obiektów wpisanych do rejestru

zabytków. Wsparciem objęte będą również projekty z zakresu

konserwacji i zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem ru-

chomych obiektów dziedzictwa kulturowego, a także projekty

z zakresu rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów za-

bytkowych. Dodatkowo wsparcie kierowane będzie także na

działania związane z tworzeniem wirtualnych instytucji kultury

(dotyczy wykorzystania w tym celu zbiorów zabytkowych).

W ramach osi priorytetowej realizowane będą także projekty

z zakresu rozwoju oraz poprawy stanu infrastruktury kultury.

Przewidziane do realizacji działania obejmą m.in. budowę, roz-

budowę, remonty i przebudowę instytucji kultury, a także – jako

element projektu – zakup i remont trwałego wyposażenia do

prowadzenia działalności kulturalnej. Wsparcie otrzymają także

inwestycje dotyczące rozwoju infrastruktury szkolnictwa arty-

stycznego. Zakres działań obejmie m.in. budowę, rozbudowę, re-

monty i przebudowę szkół i uczelni artystycznych, a także jako

element projektu – zakup i remont trwałego wyposażenia do

prowadzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej oraz cyfryza-

cję zasobów bibliotecznych szkół i uczelni artystycznych. 

Do grupy beneficjentów osi priorytetowej zalicza się m.in.: 

instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, kościoły

i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, archiwa pań-

stwowe oraz szkoły i uczelnie artystyczne. Szczegółowe infor-

macje na temat osi priorytetowej można znaleźć na stronach 

internetowych: www.poiis.mkidn.gov.pl oraz www.mkidn.gov.pl 

Polska kultura otrzymała również istotne wsparcie finansowe

w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego –

Priorytet 3 „Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskie -

go”. Wsparcie obejmowało projekty inwestycyjne z zakresu re-

witalizacji i adaptacji na cele kulturalne historycznych obiektów

i zespołów zabytkowych o szczególnym znaczeniu dla kultury.

O dofinansowanie mogły ubiegać się również projekty z zakresu

digitalizacji zabytkowych zbiorów, budowy i rozbudowy publi -

cznych i niekomercyjnych instytucji kultury, restauracji zespołów

fortyfikacyjnych i budowli obronnych oraz obiektów poprzemy-

słowych. W ramach dwóch naborów wniosków do wsparcia 

rekomendowano 32 projekty na kwotę alokacji równą 83,2 mln euro.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.mkidn.gov.pl/eog

W latach 2008-2012 w ramach Mechanizmów Finansowych moż-

liwe jest ubieganie się o środki z Funduszu Wymiany Kultural-

nej (FWK), w całości poświęconemu dofinansowywaniu projek-

tów miękkich, tzw. „nieinwestycyjnych” w obszarach: muzyka

i sztuki sceniczne, dziedzictwo kulturowe, sztuki plastyczne i wi-

zualne, literatura i archiwa.

Projekty realizowane w ramach FWK mają na celu wzmacnianie

współpracy partnerskiej podmiotów polskich z podmiotami

z Państw – Darczyńców (Norwegii, Islandii, Liechtensteinu).

Podmiotami uprawnionymi do aplikowania o środki są m.in. jed-

nostki samorządu terytorialnego, publiczne instytucje kultury,

publiczne szkoły i uczelnie artystyczne, archiwa państwowe i or-

ganizacje pozarządowe. Budżet Funduszu Wymiany Kulturalnej

wynosi 4,44 mln euro. Więcej informacji nt. FWK można znaleźć

na stronie internetowej: www.fwk.mkidn.gov.pl

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego są pod-

stawą ubiegania się o środki na zadania z zakresu kultury reali-

zowane m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego, insty-

tucje kultury, szkoły i uczelnie artystyczne, organizacje

pozarządowe oraz podmioty gospodarcze. 

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obowią-

zujące w roku 2008 to:

1. Promocja twórczości 

2. Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego 

3. Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury

4. Fryderyk Chopin 

5. Rozwój inicjatyw lokalnych 

6. Promocja kultury polskiej za granicą 

7. Promocja czytelnictwa 

8. Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

9. Patriotyzm jutra 

10. Znaki czasu 

11. Dziedzictwo kulturowe 

12. Herbert 

Dodatkowo, z budżetu Ministerstwa finansowanie są (w formie

tzw. Mecenatu) zadania realizowane  przez samorządowe insty-

tucje kultury, które zostały przejęte przez  jednostki samorządu

terytorialnego 1 stycznia 1999 roku. Dla tej grupy wnioskodaw-

ców przewidziany został odrębny system udzielania dotacji.

Programem, który realizowany jest od roku 2004, w ramach któ-

rego można otrzymać dofinansowanie wkładu własnego (krajo-

wego) do projektów realizowanych przy udziale środków euro-

pejskich jest Program „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego”, którego celem jest zwiększenie efektywności wy-

korzystania środków europejskich na rzecz rozwoju kultury. 

Więcej informacji nt. Programów MKiDN można znaleźć na stro-

nie internetowej resortu: www.mkidn.gov.pl 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

FUNDUSZE KULTURALNE 
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Ewa Różańska
Dyrektor Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie

Młodzieżowe domy kultury 
– nowoczesne samorządowe placówki oświatowe

Placówki wychowania pozaszkolnego – młodzieżowe domy kultury są nowoczesnymi instytucjami, które posiadają szeroką ofertę
programową i atrakcyjne formy zajęć organizowane z myślą o dzieciach i młodzieży. Te na ogół prężnie działające placówki, wy-
chodząc naprzeciw wyzwaniom czasu, nie tylko zaspokajają potrzeby na podstawie rzetelnej diagnozy w środowisku, w którym
działają, ale wobec licznych zagrożeń jakie przynosi rzeczywistość zajmują się kreowaniem potrzeb. 

We współczesnej rzeczywistości staje się to bardzo istotne zwłaszcza, że wśród

znacznej grupy dzieci i młodzieży obserwujemy zanik potrzeb, umiejętności po-

żytecznego spędzania wolnego czasu, a w ich miejsce pojawiają się coraz czę-

ściej negatywne i destrukcyjne działania oraz zachowania społecznie niepożą-

dane. Proces edukacyjny w tych placówkach jest zatem nierozłączny z procesem

wychowawczym. Kryzys rodziny, wartości, a także postęp cywilizacji coraz czę-

ściej są przyczyną pojawiania się zagrożeń, które wywołują, zwłaszcza wśród

młodego, dorastającego pokolenia, zaburzenia osobowości oraz „spustoszenie

emocjonalne”.

W tym celu placówki zatrudniają wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

specjalistów różnych dziedzin, którzy zajmują się szeroko pojmowaną edukacją

kulturalną oraz społeczną i obywatelską. Wymierne efekty i sukcesy osiągane

w pracy z dziećmi i młodzieżą również tymi ze środowisk dysfunkcyjnych oraz

ilość uczestników zajęć oferowanych przez młodzieżowe domy kultury w ramach

szeroko pojętej edukacji kulturalnej – teatr, muzykę, film, zajęcia plastyczne, róż-

norodne formy terapii zajęciowej, udział w ciekawych projektach i przedsię-

wzięciach edukacyjnych, kulturalnych, obywatelskich i społecznych oraz zaję-

ciach sportowych i rekreacyjnych świadczą o tym, że ciekawe propozycje zyskują

aprobatę wielu młodych ludzi. Placówki wychowania pozaszkolnego: pałace mło-

dzieży i młodzieżowe domy kul tury borykają się jednak z problemami, które wy-

nikają z przyczyn zewnętrznych. Są to przede wszystkim:

– Brak zrozumienia i zainteresowania funkcjonowaniem placówek wycho-

wania pozaszkolnego.

Placówki usytuowane są w systemie polskiej edukacji i nie posiadają osobowo-

ści prawnej. Wiele rozporządzeń i przepisów oświatowych nie uwzględnia ich

specyfiki, a nauczyciele w nich zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela czę-

sto traktowani są i rozliczani jak nauczyciele przedmiotowi w szkołach, bez zro-

zumienia całkowitej odmienności i specyfiki tych instytucji oraz charakteru orga -

ni zowanych zajęć i form pracy. Przykładem niedostosowania przepisów do

autentycznych potrzeb młodzieżowych domów kultury może być także specyfi-

kacja stanowisk administracji i obsługi dostosowana do warunków szkoły,

a w wielu przypadkach niewiele mająca wspólnego z organizacją i potrzebami

naszych placówek. Bardzo liczny udział dzieci i młodzieży w organizowanych

przez te placówki zajęciach, które są dobrowolne, organizowane w ich czasie wol-

nym bez nałożonego ustawowo obowiązku to silny argument przemawiający za

potrzebą istnienia i działania placówek wychowania pozaszkolnego. Podkreślić

należy. że są to warunki szczególnie sprzyjające pozytywnym oddziaływaniom

wychowawczym i zapewniające w znacznej mierze sukces wychowawczy.

Odczuwalne jest, że władze oświatowe zainteresowane są przede wszystkim

szkołami, nie rozumieją do końca specyfiki pracy i organizacji placówek wycho-

wania pozaszkolnego, a często po prostu zapominają o ich istnieniu i znaczeniu

w systemie edukacji.

– Utrudniony dostęp do korzystania z rozmaitych środków pozabudżetowych 

Brak osobowości prawnej bardzo utrudnia dostęp do środków, możliwych do po-

zyskana w ramach konkursów grantowych na organizację ciekawych projektów,

które mogły by wpłynąć w znacznym stopniu na wzbogacenie i urozmaicenie

oferty programowej – rozwiązaniem mogłoby być upoważnienie dla dyrektora

placówki na dany rok budżetowy do podpisywania wniosków i umów mających

na celu pozyskiwanie funduszy zewnętrznych z różnych źródeł. Programy opera-

cyjne oferowane dla szkół nie przystają jednak do specyfiki młodzieżowych

domów kultury. Brak porozumienia i współpracy pomiędzy Ministerstwem Edu-

kacji a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego uniemożliwia także

dostęp do interesujących programów operacyjnych w ramach edukacji kultural-

nej dofinansowywanych przez Ministerstwo Kultury i Unię Europejską. 

Przy braku innych pomysłów, rozwiązań i porozumień ostatecznie o grant dla

placówki może wystąpić jednostka samorządu terytorialnego – w przypadku

naszej placówki Gmina Miejska Kraków (mogą bowiem beneficjentami środków

Ministertstwa Kultury i Narodowego Centrum Kultury być jednostki samorządu

terytorialnego). Placówki wychowania pozaszkolnego gotowe są do korzystania

z różnorodnych źródeł finansowych, są elastyczne w proponowanych progra-

mach dostosowując je do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. Dysponują po-

tencjałem ludzi aktywnych i kreatywnych gotowych do przygotowania i realiza-

cji projektów grantowych. Ta gotowość napotyka jednak na utrudnienia

niezależne od nich i ambicji placówek. 

– Próby ograniczania działalności, a nawet likwidacji placówek wychowa-

nia pozaszkolnego. 

Niepokojące są sygnały o próbach ograniczenia i pomysłach likwidacji placówek

wychowania pozaszkolnego docierające z różnych części naszego kraju. U podłoża

takich usiłowań leży przeświadczenie władz samorządowych o dużych oszczęd-

nościach finansowych, które będą efektem likwidacji. Zupełnie zapomina się

o roli wychowawczej i edukacyjnej tych placówek, korzyści których nie da się

zmierzyć rachunkiem ekonomicznym. Jest to myślenie bardzo krótkowzroczne

i zupełnie nie idące w parze z takimi rządowymi dokumentami, jak Strategia

Państwa dla Młodzieży i Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci, które zostały

przyjęte do realizacji.



WSPÓLNOTA MAŁOPOLSKA

34

Magdalena Dobrzyniak,
rzecznik prasowy projektu „Jan Paweł II – nasze wspomnienia”

Misjonarz z Tanzanii, wybitny aktor, dzieci ze szkoły podstawowej w Ełku...Twórcą tego wyjątkowego albumu może być każdy z nas.

Znajdują się w nim pisane z potrzeby serca wspomnienia i zdjęcia utrwalające ważne chwile i przeżycia, którymi chcemy podzielić

się z innymi. Na naszych oczach powstaje portret Papieża, widzianego oczami Jego rodaków. Portret subiektywny, malowany emo-

cjami i wzruszeniem. Wiele się słyszy o tym, że Polacy kochali Jana Pawła II, ale go mało słuchali i że teraz, gdy nie ma Go już między

nami, winniśmy podjąć Jego dziedzictwo, zgłębić nauczanie i wprowadzać je w czyn. Nie sposób nie zgodzić się z tym zdaniem, ale

musimy też pamiętać o tym, jak silna jest w nas tęsknota i pamięć o Janie Pawle II – przywiązanie do ojca, zaufanie do przewodnika,

miłość do przyjaciela i mistrza. To ci, którzy mają odwagę mówić o tym głośno, są twórcami naszego albumu. „Dziś otwieramy ro-

dzinny album Polaków, których połączył Jan Paweł II. Zapisujemy w nim wspomnienia, które chcemy ocalić i obrazy, które utrwali-

liśmy z miłości do Niego. Jesteśmy zaproszeni, by tworzyć wspólnie ten album naszych serc, by nie uległy zapomnieniu najpięk-

niejsze chwile, które przeżywaliśmy ze Sługą Bożym” – pisze kard. Stanisław Dziwisz, zachęcając do włączenia się w to dzieło. 

Po kilku miesiącach funkcjonowania, portal www.mojpapiez.pl odwiedziło już ponad 3 miliony internautów. Zaglądali tu goście

z ponad 100 krajów świata – najwięcej z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Zanotowano jednak również odwiedziny

z tak egzotycznych zakątków jak Indie, Peru, Korea Południowa, Panama, Malediwy czy Puerto Rico. Swój ślad w postaci pięknego,

poetyckiego wspomnienia zostawiła mieszkanka włoskiego Tivoli Miranda D. Genewa Weilenmann. W księdze gości utrwalone są

wpisy zatroskanych o wierność papieskiemu nauczaniu, ale także zagubionych po Jego odejściu, umocnionych spotkaniem z Nim

czy po prostu tęskniących do wspaniałej atmosfery papieskich pielgrzymek Polaków. „Ojciec Święty pomógł mi, kiedy Go potrze-

bowałam” – pisze Marta. Księga wspomnień obfituje w opisy spotkań z Janem Pawłem II, reakcji na Jego wybór, bólu po Jego odej-

ściu. Umieszczane na stronie www.mojpapiez.pl zdjęcia utrwalają zarówno audiencje i pielgrzymki, jak i nasze najbardziej osobiste

pamiątki związane z osobą polskiego Papieża. Gromadzone jest wszystko, co dla nas najcenniejsze i bliskie, chodzi bowiem o to, by 

w 30. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową pochylić się nad tym albumem i ucieszyć się świadomością, że byli-

śmy świadkami życia wielkiego Polaka i wciąż oglądamy owoce Jego oddziaływania. 

Celem projektu „Jan Paweł II – nasze wspomnienia” jest stworzenie „portretu własnego” polskiego społeczeństwa, ukształtowanego
przez życie i dzieło Ojca Świętego. Na stronie internetowej www.mojpapiez.pl gromadzone są fotografie i wspomnienia związane z pol-
skim Papieżem. Ten wirtualny album tworzony jest na oczach wszystkich i każdy może stać się jego autorem. Wystarczy wejść na stronę,
zarejestrować się i umieścić własną fotografię utrwalającą wydarzenie, miejsce, osobę czy symbol, który dla danej osoby stanowi naj-
cenniejsze wspomnienie o Janie Pawle II. Każda fotografia winna być opatrzona opisem – wspomnieniem, tak abyśmy  zgromadzili
nie tylko obrazy, ale także świadectwa naszych spotkań  z osobą i przesłaniem polskiego Papieża. Pierwszą fotografię do tego niezwy-
kłego albumu przekazał kard. Stanisław Dziwisz, który sprawuje patronat honorowy nad projektem.

Wspomnienia pisane sercem 
– www.mojpapiez.pl

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zaprasza Małopolan
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Dąbrowa Tarnowska 
– wspaniała lokalizacja

Rozmowa ze Stanisławem Początkiem,
burmistrzem Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska

W jaki sposób gmina Dąbrowa Tarnowska zachęca do inwe-

stowania na jej terenie? Czy ma obraną jakąś strategię roz-

woju gospodarczego?

Jesteśmy żywo zainteresowani pozyskiwaniem nowych inwe-

storów, którzy dawaliby pracę mieszkańcom, ale również, w dłuż-

szej perspektywie, przyczynialiby się do zwiększania wpływów

do budżetu. Stwarzamy zatem odpowiednie warunki do utwo-

rzenia nowych terenów możliwych do zainwestowania. Wspól-

nie z sąsiednią gminą Żabno postanowiliśmy przygotować duży

obszar, o powierzchni ok. 60 hektarów, z przeznaczeniem pod

ofertę dla inwestorów. Nazwaliśmy to roboczo strefą gospodar-

czą, chociaż jeszcze wszystkie formalności nie zostały przepro-

wadzone. Opracowujemy (dla obszaru 32 ha) nowy plan zago-

spodarowania przestrzennego, który powinien wejść w życie na

początku kwietnia 2009 r. Sukcesywnie będziemy powiększać

ten teren, gdyż jest to wspaniała lokalizacja w miejscowościach

Morzychna (Gm. Dąbrowa Tarnowska) i Odporyszów (gm. Żabno).

Strefa dotyka bezpośrednio drogi wojewódzkiej nr 975 Dąbro wa-

Radłów-Wojnicz. Przez strefę w bezpośrednim sąsiedztwie prze-

biega całe uzbrojenie techniczne. Jest kilka linii energetycznych,

wysokoprężne i średnioprężne gazociągi, wodociąg o średnicy

400mm, dostęp – w odległości 1 km – do torów kolejowych. Do

obwodnicy, która jest projektowana, jest niewiele ponad 1km. 

Na jakiego typu inwestycje liczycie?

Będziemy zadowoleni z każdej propozycji, ale nie ukrywam, że

zależy nam na przemyśle wysokich technologii. W gminie przy-

bywa osób dobrze wykształconych, które zamiast emigrować,

mogłyby podjąć pracę na miejscu. Chętnie widzielibyśmy takich

przedsiębiorców, którzy oferowaliby pracę dla kobiet – bezro-

bocie ewidencjonowane w naszych gminach wykazuje, że sta-

nowią one większość liczby bezrobotnych. Zarówno nasza

gmina, jak i gmina Żabno, jest gotowa zaproponować takiemu

inwestorowi 5-letni okres zwolnienia z podatków i opłat lokal-

nych. Zainteresowaliśmy już naszym projektem Małopolską

Agencję Rozwoju Regionalnego, Tarnowską Agencję Rozwoju

Regionalnego i Krakowski Park Technologiczny. Wstępne roz-

mowy są prowadzone, bo chciałbym, by któraś z tych instytucji

była naszym partnerem. Pracujemy też nad regulacją stanów

własnościowych, gdyż niestety, ale z tym borykają się wszystkie

samorządy, tereny te mają różnych właścicieli. Największym jest

Agencja Nieruchomości Rolnych, którą już poinformowaliśmy

o naszych zamiarach. Podobnie wystąpiliśmy do pozostałych

właścicieli. Mamy nadzieję, że potencjalny partner pomoże nam

w pozyskaniu tych gruntów, gdyż jest to naprawdę świetna lo-

kalizacja. Na terenie byłego województwa tarnowskiego,

a nawet i całego woj. Małopolskiego, odszukać teren o areale 60

ha jest bardzo trudno. 

Chcąc przyciągać inwestorów gmina powinna być aktywna

m.in. w zakresie inwestycji drogowych, organizacji czasu 

wolnego dla mieszkańców i imprez kulturalnych, promocji,

przejrzystości procedur, bezpieczeństwa i w wielu innych

dziedzinach.

Wszystkie te kwestie traktujemy bardzo poważnie. Współpracu-

jemy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Przez

miasto przebiega droga 73 Kielce–Tarnów, o bardzo dużym na-

tężeniu ruchu. W wyniku naszych starań i wsparcia finansowego

zbudowano wiele kilometrów chodników i poboczy, w szeregu

miejsc zmodernizowano sygnalizację świetlną, utworzono wy-

sepki dla pieszych, a w sąsiedztwie szkół i przedszkoli wprowa-

dzono ograniczenia prędkości. Podobnie jest na drogach po-

wiatowych, gminnych i osiedlowych. Raz do roku dokonujemy

też weryfikacji oznakowania, likwidując niepotrzebne lub umiej-

scawiając nowe. Współpracujemy w tym zakresie z radami osie-

dli i sołectwami. Dobrze nam się układają relacje z policją, której

staramy się pomagać poprzez zakupy sprzętu, finansowanie pa-

troli, a ostatnio zakup psa, dzięki czemu znacznie zmniejszyła się

liczba rozbojów i zakłóceń porządku. Chcemy też wykorzystać

policję do sprawdzania przestrzegania prawa miejscowego,

w tym wywozu odpadów i nieczystości. Ogłaszamy apele, pro-

wadzimy akcje uświadamiania mieszkańców w zakresie prze-

strzegania przepisów o ochronie środowiska. Wybudowaliśmy

również krytą pływalnię, z której korzysta rocznie ponad 100 tys.

osób. Dąbrowski Dom Kultury, kino,

biblioteka umożliwiają zaspokajanie

potrzeb kulturalnych i artystycznych.

Realizujemy zatem wizję Dąbrowy 

Tarnowskiej jako miasta i gminy no-

woczesnej, otwartej na inwestorów,

bezpiecznej, czystej ekologicznie,

oferującej atrakcyjne formy wypo-

czynku i ciekawe przedsięwzięcia

kulturalne. 

Rozmawiał Wojciech Stańczyk



Działalność tej instytucji skupiała się będzie na trzech obszarach:

• element kulturowy polegający na wymianie osiągnięć kultu-

ralnych naszego terenu z zagranicą, a także udzielenie gościny

dla różnych grup polonijnych z całego świata,

• utworzenie przy ośrodku centrum biznesowego mającego na

celu integrację przedsiębiorców z naszego regionu z przed-

siębiorcami, przebywającymi poza granicami kraju, a chcącymi

inwestować na terenie naszego regionu,

• utworzenie przy ośrodku centrum turystyczno- rekreacyjnego

dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pozwalającego na dogodne

spędzenie wolnego czasu i odwiedzenie ojczystych stron przez

rodaków.

Powiat Dąbrowski zwrócił się do: Ministerstwa Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Małopolskiego oraz Małopolskiego Konserwatora Zabytków

o wsparcie finansowe inwestycji. Czynione są starania o objęcie

Regionalnego Centrum Polonii patronatem Senatu RP. Obecnie

trwają prace nad koncepcją i wizualizacją terenu z docelowym

opracowaniem niezbędnej dokumentacji. Samorząd Powiatu

stara się również o utworzenie i zagospodarowanie wokół parku

w Brniu koncepcji tzw. „przemysłu czasu wolnego”. 

Położenie

Zabytkowy zespół dworsko - parkowy w Brniu Podborzu z XVIIIw.

położony jest na terenie gminy Olesno. Znajduje się w odległo-

ści około 5km na północ od Dąbrowy Tarnowskiej. 

Do zespołu prowadzą dwie drogi: z Olesna i z Dąbrowy Tarnow-

skiej. Od południa i zachodu park sąsiaduje z szosą z Mędrze-

chowa do Podborza. Droga z Olesna obsadzona jest zabytko-

wymi drzewami. Park w Brniu połączony jest z parkiem w Oleśnie

tzw. "Owczarnia". Szczególnie cenną jest aleja lipowo - dębowo

- jesionowa, uznana za zabytek przyrody już w 1949r. 

Otoczenie parku stanowią od strony północnej i zachodniej pola

uprawne, od strony południowej - tereny po byłych stawach ho-

dowlanych, a od strony wschodniej tereny szkolne. Zespół pała-

cowo - parkowy wraz z terenami dawnego majątku oddany jest

w trwały zarząd Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włady-

sława Reymonta, gdzie jednostka ta ma siedzibę. Nieruchomość

wpisana jest do rejestru zabytków. 

Historia

Pierwszy właściciel pochodził z rodu Breńskich herbu półkozic.

Do nich należał Breń w XV w. wraz z całym kluczem dóbr obej-

mujących dzisiejsze Olesno, Swarzów, Gruszów, Smęgorzów.

W tym to okresie została założona aleja dojazdowa między ma-

jątkami w Brniu i Oleśnie. Tak więc , najstarsze okazy dębów,

w niej zasadzonych, maja już po około pół tysiąca lat.

Od końca XV w. posiadłości Breńskich często zmieniała właści-

cieli. Od 1667 r. posiadłość należała do rodu Czartoryskich herbu

Pogoń Litewska. Za ich panowania został założony piękny park,

którego twórcą w stylu wersalskim, był książę Józef Czartoryski.

Całość została skomponowana przez słynnego wiedeńskiego

projektanta ogrodów Pfaffinera, który kierowała pracami przy

zakładaniu parku w latach 1750-1760. 

W 1786 r. Ewaryst Kuropatwicki pisał, że ów park jest najpięk-

niejszym ogrodem w całej Galicji. W swej świetności park do-

trwał do końca II wojny światowej. Dzisiejszy park jest już tylko

zaniedbaną pozostałością, po pięknym ogrodzie, w którym zie-

leń uformowana była w sposób geometryczny. Strzyżono

drzewa w rozmaite kształty, tworzono ściany z niszami, a w nich

stały mitologiczne rzeźby. W całość wkomponowana była sa-

dzawka w kształcie podkowy, z romantycznym mostkiem łączą-

cym park z dworkiem. Ostatnim rodem dziedziczącym dobra

breńskie byli Konopkowie. 

O wyjątkowym charakterze parku w Brniu świadczy fakt umiesz-

czenia w „Encyklopedii Staropolskiej” Aleksandra Brucknera

z 1937 r. pod hasłem „ogrody”, fotografii ogrodu pośród przykła-

dów najpiękniejszych ogrodów i parków polskich. 

Teraźniejszość

Pałac w Brniu użytkowany obecnie jako internat składa się z kilku

budynków, wzajemnie ze sobą powiązanych. W okresie powojen -

nym przebudowano gruntownie znaczą część frontu, nadbudowa -

no piętro i pokryto je stropodachem, oraz powiększono kuchnię

w celu adaptacji obiektu do potrzeb internatu. W hallu wejścio-

wym zachował się autentyczny, elektryczny wystrój wnętrza.

Samorząd Powiatu Dąbrowskiego podjął inicjatywę dotyczącą utworzenia na terenie zespołu dworsko- parkowego w Brniu, 
najcenniejszego zabytku Powiśla Dąbrowskiego, Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki połączonego z Regionalnym 
Centrum Polonii.
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Z MYŚLĄ O MIESZKAŃCACH
Rozmowa z Wiesławem Krajewskim

starostą dąbrowskim

Powiat Dąbrowski zamierza ubiegać się o środki z Małopol-

skiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–

2013. Jakie to są propozycje? 

Samorząd Powiatowy postanowił, że potrzeby mieszkańców Po-

wiśla Dąbrowskiego będą realizowane w zakresie rozwoju infra-

struktury drogowej, edukacji, bezpieczeństwa mieszkańców

i ochrony zdrowia oraz wzbogacenia oferty kulturalnej, sporto-

wej, turystycznej i rozwoju przedsiębiorczości. Ale głównym,

wręcz strategicznym obszarem są inwestycje drogowe. Nie będę

odosobniony, jeśli powiem, że to, co zapisano na ten cel w MRPO,

jest daleko niewystarczające, i że liczyliśmy na więcej. Stało się 

inaczej i musimy wykorzystać to, co jest możliwe. 

Mamy trzy główne cele strategiczne. Pierwszy to utworzenie

ciągu komunikacyjnego łączącego planowany most w Boruso-

wej z projektowaną obwodnicą Dąbrowy Tarnowskiej a następ-

nie z drogą wojewódzką Lisia Góra – Mielec w miejscowości

Nowa Jastrząbka. Jesteśmy tym żywo zainteresowani budową

mostu na Wiśle w miejscowości Borusowa-Nowy Korczyn. Aktu-

alnie funkcjonuje w tym miejscu jedynie przeprawa promowa.

W dodatku ograniczona godzinowo i płatna. Budowa mostu wy-

daje się być nieodległa, gdyż jest porozumienie między mar-

szałkami woj. Małopolskiego i woj. Świętokrzyskiego i trwają

prace studialne. 

Drugi cel, jaki założyliśmy to przebudowa drogi tzw. „nadwi-

ślańskiej” od granicy z województwem podkarpackim w miej-

scowości Słupiec w gminie Szczucin przez gminy Mędrzechów,

Bolesław, Gręboszów do granicy z powiatem tarnowskim. W per-

spektywie będziemy czynić starania w sprawie budowy mostu

na Dunajcu i w ten sposób powstałoby najkrótsze połączenie

północnej części Powiatu Dąbrowskiego z Krakowem. 

Trzeci cel to modernizacja drogi powiatowej Dąbrowa Tarnow-

ska – Radgoszcz – Radomyśl Wielki. Realizacja projektu pozwoli

na stworzenie dogodnych warunków komunikacyjnych pomię-

dzy miastem powiatowym Dąbrowa Tarnowska a jedną z naj-

większych w Polsce Specjalnych Stref Ekonomicznych „Euro-

Park” w Mielcu. Droga ta stanowi także dobre połączenie po-

wiatu dąbrowskiego z powiatem tarnobrzeskim oraz dębickim.

Droga ta łączy się z drogą Radgoszcz – Narożniki, przy której po-

łożony jest ośrodek rekreacyjno – sportowy, licznie odwiedzany

w okresie letnim zarówno przez mieszkańców naszego powiatu

jak i gości przyjezdnych z ościennych powiatów. 

Mieszkańcy gmin powiatu dąbrowskiego od dawna zabiegają

o poprawę bezpieczeństwa użytków rolnych. Przy wysokich

stanach wód Wisły z reguły są zalewane. 

To ważne zadanie, o które również będziemy aplikować do

MRPO. W okresach podwyższonego stanu wody na Wiśle zamy-

kane są bowiem śluzy odprowadzające wody z potoków i rzek

do głównego koryta. To sprawia, że nadmiar wód, które normal-

nie trafiałyby do Wisły, znajduje swoje ujście wylewając się na

pola. Chcemy wybudować wreszcie przepompownię na tzw. Ka-

nale Hubenickim oraz doprowadzić do budowy zbiornika wy-

równawczego Żelazówka. Jest to zadanie województwa, o które

Dąbrowa zabiega od kilkunastu lat i wciąż z niewielkim skutkiem.

Tymczasem ma to kolosalne znaczenie przeciwpowodziowe dla

całego powiatu dąbrowskiego.

W jakich jeszcze dziedzinach MRPO daje szanse na realizacje

projektów powiatu dąbrowskiego?

Czynimy starania w zakresie poprawy bazy dydaktycznej w czte-

rech naszych szkołach ponadgimnazjalnych. Dyrektorzy anga-

żują się w uruchamianie takich szkół i kierunków kształcenia,

które z jednej strony swoją atrakcyjnością przyciągną młodzież

a z drugiej dadzą konkretne i potrzebne na rynku pracy kwalifi-

kacje. Dodatkowo zamierzamy zwiększyć rolę doradztwa zawo-

dowego. Duże możliwości widzę w Programie Operacyjnym Ka-

pitał Ludzki na rozwój szkolnictwa zawodowego. Posiadamy

możliwości lokalowe w budynku warsztatów szkolnych w Szczu-

cinie, w których planuje się zlokalizować centrum dokształcania

i doskonalenia zawodowego młodzieży i dorosłych. Naszym

celem jest również rozwój bazy sportowej w powiecie nie tylko

na potrzeby szkół, ale chcę żeby nasza baza sportowa służyła

także lokalnej społeczności. W ubiegłym roku wybudowaliśmy

pierwsze w powiecie boisko ze sztuczną nawierzchnią. Jest zlo-

kalizowane przy ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. W latach na-

stępnych planujemy budowę boiska wielofunkcyjnego ze

sztuczną nawierzchnią w ZSP w Szczucinie oraz kortów teniso-

wych w Brniu i w ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. 

Kolejne zadanie dotyczy działania 3.2., a więc odnowy zabytków.

Chcemy wyremontować piękny zespół pałacowo-parkowy

w Brniu, na bazie, którego zamierzamy utworzyć Powiatowe

Centrum Kultury i Turystyki połączone z Regionalnym Centrum

Polonii. W założeniach powstać mają sale konferencyjne, miej-

sca noclegowe i zaplecze sportowo – rekreacyjne. To jest dopiero

projekt, ale mam nadzieję, że uzyskamy dla niego poparcie ze

strony Sejmiku i Województwa. Na dofinansowanie z MRPO li-

czymy też przy modernizacji szpitala powiatowego. Co roku in-

westujemy w niego olbrzymie pieniądze, finansując aparaturę

medyczną i dokładając się do remontów. Przywiązujemy do tego

olbrzymie znaczenie, gdyż chcemy, aby był on szpitalem nowo-

czesnym, świadczącym usługi na wysokim poziomie w jak naj-

większej liczbie specjalizacji. Ze środków MRPO planujemy zbu-

dować m.in. wysokiej jakości blok operacyjny.

Rozmawiał Wojciech Stańczyk
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W PRZEDEDNIU JUBILEUSZU
Michał Chwastek
Zastępca Burmistrza Słomnik

Słomniki przyjazne inwestorom

Każda gmina stara się przyciągać do siebie inwestorów przygo-

towując oferty na zagospodarowanie terenu oraz stwarzając od-

powiednie zachęty np. w postaci ulg w podatkach lokalnych czy

wyposażaniu w media. Gmina Słomniki już wcześniej podjęła

starania, by tereny, którymi dysponuje, mogły zostać objęte sta-

tusem specjalnej strefy ekonomicznej. Nawiązaliśmy w tym celu

współpracę z Krakowskim Parkiem Technologicznym, który ze

stosownym wnioskiem zwrócił się do Ministra Gospodarki.

W lutym 2008 r. otrzymaliśmy odpowiedź pozytywną. Na 7 hek-

tarach będących własnością gminy Słomniki Rozporządzeniem

Ministra została ustanowiona Specjalna Strefa Ekonomiczna. Ob-

szar jest podzielony na 3 kompleksy. 

Co stanowi zaletę naszej podstrefy? Przede wszystkim znakomita

lokalizacja. Na północ od Krakowa, przy drodze krajowej nr 7

w stronę Warszawy. Z tej strony Krakowa brak jest takiego miej-

sca, w którym można byłoby np. wybudować zakład przemy-

słowy. Poważnym atutem jest również bliskość planowanego

węzła z drogą ekspresową S 7. Budowa drogi ekspresowej ma

być zrealizowana do 2012 roku. Kolejną zaletą jest bliskość sta-

cji kolejowej (osobowej i towarowej) przy trasie Kraków–War-

szawa. Gmina posiada rozwiniętą infrastrukturę oraz konkretne

plany dotyczące m.in. doprowadzenia kanalizacji do obszarów

aktywności gospodarczej. Teren objęty strefą w naszym planie

zagospodarowania przestrzennego został przeznaczony pod

szeroko rozumiany przemysł, co oznacza, że są na nim możliwe

wszelkie inwestycje, które dopuszcza ustawa o SSE. 

Docelowo chcielibyśmy powiększyć obszar strefy. Na terenie

gminy Słomniki znajduje się dodatkowo około 50 ha gruntu

z przeznaczeniem pod przemysł i usługi, które obecnie stanowią

własność prywatną.  Właściciel zdecydowany jest na sprzedaż

i oczekuje propozycji od potencjalnych inwestorów. Powstanie

tam duży obszar rozwoju gospodarczego a w przypadku poja-

wienia się strategicznego inwestora zdecydowani jesteśmy

wnioskować o objęcie tego obszaru strefą. Praktyka pokazuje,

że nie każdy potencjalny inwestor jest zainteresowany specjalną

strefą ekonomiczną i korzyściami, jakie daje ten status. 

Słomniki, by nie sprowadzać swojej oferty do terenów objętych

SSE, są otwarte również na inne propozycje. 

Inwestycje

W zeszłym roku przyjęty został Wieloletni Plan Inwestycyjny

Gminy Słomniki, który obejmuje prawie wszystkie niezbędne in-

westycje w perspektywie do 2015 r.  Na zadania, które będą re-

alizowane w najbliższym czasie, ogłoszone zostały już przetargi.

Wśród największych projektów jest m.in. doprowadzenie sieci

kanalizacyjnej do strefy przemysłowo-gospodarczej. Mamy zdia-

gnozowaną sytuację w zakresie wodociągów, budowy i moder-

nizacji dróg i wielu innych. Jesteśmy na etapie budowy nowej

oczyszczalni ścieków. Jest to zadanie, które pochłania dużą ilość

środków finansowych. Po jego zakończeniu (sierpień 2008 r.) pla-

nujemy rozpoczęcie budowy nowoczesnej wielofunkcyjnej hali

sportowej. Planowana jest również budowa szkoły, przedszkola,

boisk sportowych, odnowa centrów wsi i rewitalizacja Słomnik.

Fundusze unijne

Gmina Słomniki chce sięgać po dostępne środki z programów

operacyjnych na lata 2007-2013. Są one z całą pewnością 

olbrzymią szansą dla samorządów, gdyż umożliwią podniesie-

nie jakości życia mieszkańców, zwiększą atrakcyjność tury-

styczną i inwestycyjną, przyczynią się do rozwoju. Z całą jednak

pewnością nie są to środki wystarczające, by rozwiązać wszyst-

kie bolączki.

Dużym rozczarowaniem jest niewystarczająca ilość środków

w drogownictwie. Liczyliśmy, że z tych środków można będzie

modernizować drogi gminne, jest to dla nas ważne. Tymczasem

w MPRO nie przewidziano finansowania tego typu projektów.

Uzasadnia się, że są ważniejsze cele (np. drogi wojewódzkie i po-

wiatowe), gdyż drogi gminne nie wpływają znacząco na rozwój

gospodarczy. My uważamy inaczej – województwo i region tylko

zyskują na rozwoju sieci dróg gminnych, gdyż (jak w naszym

przypadku) są one często uzupełnieniem powiatowych czy wo-

jewódzkich, bądź znajdują się w przebiegu ważnych tras. 

W rok po hucznych obchodach 750-lecia lokacji Krakowa podobny jubileusz bo 650-lecia obchodzić będą Słomniki.
Chcemy przy tej okazji ukazać naszą gminę jako nowoczesne, atrakcyjne dla inwestorów, wygodne do zamieszkania
i dobrze skomunikowane ze stolicą województwa miejsce. Chcemy zerwać też z mianem „gminy typowo rolniczej”, jak
często ujmuje się Słomniki w rozmaitych publikacjach. Liczymy, że dzięki naszym intensywnym działaniom inwesty-
cyjnym staniemy się istotnym podmiotem Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. 
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Rozmowa z Pawłem Knafelem
Burmistrzem Słomnik

„Gmina Słomniki jest gminą rolniczą”. Tak zaczyna się gros pu-

blikacji traktujących o Słomnikach. Czy to teza prawdziwa?  

Ja widzę to inaczej. Obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój

Krakowa, wykraczający znacznie poza jego granicę. Okoliczne

gminy stają się powoli jego integralną częścią. Tworzy się,

a sprzyja temu polityka władz Krakowa i województwa, nowo-

czesna aglomeracja. Słomniki siłą rzeczy muszą tę perspektywę

uwzględniać. Nie możemy planować swojego rozwoju nie za-

uważając w jakim kierunku zmierza Kraków. Wizja Krakowskiego

Obszaru Metropolitalnego, na rozwój którego w Małopolskim

Regionalnym Programie Operacyjnym przeznaczono znaczne

środki finansowe, zmusza do weryfikacji tak postawionego

twierdzenia. Rolnictwo ma swoje uzasadnienie, ale tam, gdzie

znajdują się dobrej jakości gleby. Natomiast wszędzie tam, gdzie

jakość tych ziem jest niska, powinniśmy iść w kierunku tworze-

nia warunków do rozwoju działalności pozarolniczej, przemy-

słowej, usług bądź budownictwa mieszkaniowego.  

Czy to oznacza, że chcecie zerwać z wielowiekowym charak-

terem Słomnik i okolicznych wsi?

Nie, nie chcemy zrywać z tradycją działalności rolniczej, ale

chcemy dostosować rozwój gminy do aktualnych trendów. Je-

żeli chodzi o produkcję rolniczą to staramy się promować szcze-

gólnie te uprawy, które mają charakter regionalny i przynoszą

naszym rolnikom znaczne korzyści. Jest to przede wszystkim

charakterystyczna dla gminy Słomniki uprawa czosnku. Nato-

miast faktem jest, że uprawa gruntów o piątej czy szóstej klasie

bonitacyjnej jest działalnością nieopłacalną. 

Co w takim razie z rolnikami? W przeważającej części tym się

trudnią mieszkańcy gminy.

Zachęcamy mieszkańców gminy do rozwijania pozarolniczej

działalności gospodarczej. W tym celu organizujemy szkolenia,

które cieszą się dużym zainteresowaniem. Pokazujemy możli-

wości jakie dają fundusze unijne, np. Program Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich na lata 2007 – 2013, który wspomaga m.in. roz-

wój młodych gospodarstw oraz odchodzenie od działalności

typowo rolniczej ku działalności usługowej i produkcyjnej

w dzie dzinach około rolniczych. Gospodarstwa rolne na naszym

terenie są bardzo rozdrobnione, zachodzi w nich dodatkowo pro-

ces podziałów gruntów na działki budowlane. To w naturalny

sposób ogranicza możliwości zwiększania dochodów pocho-

dzących z upraw i hodowli. 

Rozumiem, że Specjalna Strefa Ekonomiczna jest też odpo-

wiedzią na zachodzące w Słomnikach przemiany.

Oczywiście. Specjalna Strefa Ekonomiczna to dla gminy szansa

na pozyskanie inwestorów, rozwój gospodarczy, to szansa na

nowe miejsca pracy oraz wzrost dochodów budżetowych, które

będzie można przeznaczyć na budowę infrastruktury komunal-

nej oraz obiekty użyteczności publicznej. 

Powiedział pan o rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

Gmina Słomniki ma wiele cech sprzyjających rozwojowi budo -

wnictwa mieszkaniowego. Położenie, warunki naturalne wska-

zują, że w tym kierunku musimy podążać. Jak już powiedziałem

stajemy się elementem Krakowskiego Obszaru Metropolital-

nego, co oznacza w przyszłości m.in. objęcie naszej gminy trans-

portem aglomeracyjnym. Zauważamy, że fala inwestycji miesz-

kaniowych, jaka wylewa się z Krakowa na południe, wcześniej

czy później obejmie też i nasz kierunek. Ludzie będą chcieli tu

mieszkać, będą chcieli się osiedlać. My zaś musimy się na to przy-

gotować, stworzyć atrakcyjną ofertę, pokazać, że są tu miejsca

pracy, jest zaplecze handlowe i usługowe. Kraków powinien po-

zostać centrum, w którym znajdą się ośrodki badawcze, uniwer-

sytety, instytucje kultury, centra rozrywkowe. natomiast cały

przemysł powinien być wypchnięty na obrzeża KOM-u. Nie bę-

dzie wtedy też tak wielkiego ciśnienia na mieszkanie w samym

centrum Krakowa. Chcemy pokazać, że można mieszkać w gmi-

nie Słomniki, gdzie jest dużo ładnych terenów, gdzie są miejsca

rekreacyjne, gdzie zagrożenie rozmaitymi patologiami jest dużo

mniejsze, a dostępność Krakowa jest i tak bardzo duża, gdyż

w pół godziny można dojechać do  Rynku. To również szansa dla

miejscowej ludności i miejscowego biznesu. Społeczeństwo do-

rasta i wskazuje różne potrzeby i oczekiwania. Musimy zadbać

aby były one zaspokajane na miejscu bez konieczności częstych

wyjazdów po wszystko do Krakowa. 

Rozmawiał Wojciech Stańczyk



PO DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA ZWRÓCIĆ SIĘ
DO AMBASADY UKRAINY W POLSCE:

Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

Al. J. Ch. Szucha 7, 00-580 Warszawa

Tel.: 022 622 47 97

fax: 022 629 81 03

kom.: 602 76 90 80
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Warszawa, dnia 25 kwietnia 2008 roku

Pan Kazimierz Barczyk

Przewodniczący Federacji 

Regionalnych Związków 

Gmin i Powiatów 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

Mam zaszczyt poinformować Pana, iż jednym z kierunków działalności Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej

Polskiej pozostaje wzmocnienie istniejących oraz nawiązania nowych kontaktów pomiędzy naszymi krajami na

poziomie regionalnym – pomiędzy poszczególnymi jednostkami terytorialnymi Ukrainy i Polski. 

Dzisiaj idea Europy bez sztucznych barier, idea europejskiego obszaru wolności i demokracji nie może być 

zrealizowana bez aktywnego zaangażowania samorządów. 

Moim zdaniem, umacnianie więzi partnerskich pomiędzy ukraińskimi a polskimi jednostkami terytorialnymi na

dłuższą metę zaowocuje w znaczącymi rezultatami tak na poziomie regionalnym, jak na poziomie międzypań-

stwowym w wielu różnych dziedzinach. 

Dla Strony Ukraińskiej szczególny interes stanowią doświadczenia polskich gmin i powiatów w zakresie funk-

cjonowania samorządów, wdrażania reform lokalnych, współpracy gospodarczej małych i średnich przedsię-

biorstw i wzajemne inwestycje. Ważnymi pozostają możliwości wymiany młodzieżowej i kulturalnej, zorgani-

zowanie wspólnych wyjazdów dzieci na zielone szkoły w celu zapoznania się z kulturą i obyczajami obu narodów. 

Wielką szansę i wyzwanie stanowią dla naszych krajów mistrzostwa EURO-2012. Jest to kolejny krok do zbliże-

nia naszych narodów i zarazem wielka praca i odpowiedzialność. Uważam, iż bardzo dużo mogą zrobić nasze

kraje na płaszczyźnie przygotowania do mistrzostw także na poziomie regionalnym. 

Myślę, iż właśnie w sposób promowania i poszerzenia bezpośrednich kontaktów międzyludzkich możemy 

tworzyć bardzo ważną wartość dodaną dla relacji ukraińsko-polskich na poziomie państwowym. 

Wobec tego z nadzieją na przyszłą owocną współpracę chcę przekazać w załączniku krótkie informacje 

o poszczególnych miastach i rejonach ukraińskich, które poszukują kontaktów w celu nawiązania współpracy

z jednostkami terytorialnymi w Polsce. 

Olexander MOTSYK

Ambasador Ukrainy w Polsce

Partnerów polskich poszukują m.in.:
Rejon Wynohradiwski w Obwodzie Zakarpackim

Rejon Wołowecki w Obwodzie Zakarpackim

Miasto Rżyszcziw w Obwodzie Kijowskim

Miasto Perwomajsk w Obwodzie Łuhańskim

Cmentarz Orląt Lwowskich we LwowieCerkiew Św. Michała w Kijowie



STOWARZYSZENIE GMIN I POWIATÓW 
MAŁOPOLSKI

SGiPM to największa regionalna organizacja samorządowa w Polsce założona w 1991 r.
z inicjatywy Kazimierza Barczyka, ówczesnego Przewodniczącego Rady Stołecznego Kró-
lewskiego Miasta Krakowa, i nadal przez niego kierowana. Stowarzyszenie zrzesza prawie
120 gmin i powiatów z terenu historycznej Małopolski.

Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu

Od kilku lat Stowarzyszenie organizuje wyjątkową akcję o cha-

rakterze charytatywnym. „Podarujmy Dzieciom Lato” jest projek-

tem adresowanym do dzieci polskiego pochodzenia z krajów 

Europy Wschodniej. Co roku na darmowe wakacje do Polski przy-

 jeżdża ponad setka dzieci z Ukrainy, Białorusi, Rosji, a wcześniej

także z Litwy i Bukowiny Rumuńskiej. W tym roku zorganizowana

zostanie po raz dziewiąty. 

Małopolanin Roku

Od 1995 r. Zarząd Stowarzyszenia przyznaje tytuły Małopolan

Roku. Ukazuje i docenia w ten sposób wkład, jaki te osoby wnoszą

w rozwój i budowanie tożsamości Małopolski, promocję regionu

w kraju i na świecie. Laureatami tytułów są m.in. pisarze Sławo-

mir Mrożek i Wisława Szymborska, profesorowie medycyny Anto -

ni Dziatkowiak i Jerzy Sadowski, a także kardynałowie Stanisław

Dziwisz i Franciszek Macharski oraz abp Ignacy Tokarczuk. Hono-

rowym Małopolaninem Wszechczasów jest Jan Paweł II Wielki.

Konkursy

Stowarzyszenie jest organizatorem wielu konkursów. Najważ-

niejsze z nich to „Lider Małopolski – najlepsze przedsięwzięcia

roku w Małopolsce”, „Trzy Korony Małopolski – miasta, w których

żyje się najlepiej”, „Najlepszy Wójt Małopolski”. Ostatnie inicja-

tywy to konkurs „Bezpieczne drogi w Małopolsce – budujemy

chodniki i ścieżki rowerowe”, promujący najlepsze działania in-

westycyjne, ze szczególnym uwzględnieniem budowy chodników

i poboczy oraz konkurs dla samorządów „Na najlepszą stronę in-

ternetową w Małopolsce".

W W W. S G I PM . K R A KO W. P L  

PORTAL INFORMACYJNY 
WWW.NOWAMALOPOLSKA.PL 

– NOWA ENERGIA REGIONU

Konferencje i szkolenia

Stowarzyszenie zorganizowało ponad 150 konferencji i 100 szko-

leń. Ostatnie to „Systemy wodno-kanalizacyjne i ochrona środo-

wiska w działalności samorządów”, „Samorząd i Geologia”, 

„Jak finansować infrastrukturę miast i gmin”, „Program Opera-

cyjny Kapitał Ludzki 2017–2013 w Małopolsce”, „Nowoczesne

technologie informatyczne – wyzwania dla samorządów lokal-

nych”, „Krakowski Obszar Metropolitalny – 172 mln euro na rozwój

w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego”.

Działalność wydawnicza

Od samego początku działalność wydawnicza odgrywa wiodącą

rolę w działaniach SGiPM. Składają się na to publikacje książkowe

(ponad 50 tytułów) oraz „Wspólnota Małopolska”. Ostatnio 

wydane książki to „Bezpieczne drogi w Małopolsce, bezpieczna

droga do szkoły”, „Zielona Małopolska”, „Turystyka dzieci i mło-

dzieży w polityce turystycznej regionów”, „Turystyka i sport

w działalności rządu, samorządów terytorialnych i organizacji po-

zarządowych”. Wszystkie książki, jak też każdy numer „Wspólnoty

Małopolskiej”, są bezpłatne.



Małopolskie Regionalne
Centrum Informacji Europejskiej

Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski jest oficjalnym przedsta-

wicielstwem CIE Urzędu Komitetu Integra cji Europejskiej w województwie małopolskim. Jesteśmy jedyną tego rodzaju 

placówką w mieście nastawioną na pomoc wszystkim mieszkańcom Krakowa i Małopolski potrzebującym informacji i po-

mocy konsultacyjnej od uczniów, studentów, nauczycieli i rolników po przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji naukowo–

badawczych, samorządów i instytucji publicznych.

Nieodpłatnie udzielamy informacji na tematy związane z prawnymi, gospodarczymi, politycznymi i społecznymi

aspektami integracji europejskiej. Szczególny nacisk kładziemy na pomoc polskim podmiotom gospodarczym i samo-

rządom w pozyskiwaniu funduszy europejskich, informację na temat dostępnych środków pomocowych i obowiązu-

jących procedur. MRCIE bezpłatnie udostępnia wszystkie materiały i broszury wydawane przez Centrum Informacji Europej-

skiej, wydawnictwa własne oraz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Centrum organizuje konferencje, szkolenia, spotkania tematyczne, wykłady, lekcje europejskie oraz prelekcje dla młodzieży

szkół podstawowych i średnich a także stoiska informacyjne na spotkaniach i konferencjach organizowanych przez gminy

oraz instytucje publiczne na terenie Małopolski. 

W siedzibie Centrum działa CZYTELNIA WYDAWNICTW EUROPEJSKICH i BIBLIOTEKA PODRĘCZNA, w której dostępne są

dla mieszkańców Krakowa: 

Mieszkańcy mogą zwracać się do nas z pytaniami i prośbami o informację również drogą telefoniczną i poprzez pocztę 

elektroniczną. Tam, gdzie potrzeby mieszkańców wymagają zgromadzenia bardziej specjalistycznej wiedzy, kontaktujemy się

w celu uzyskania informacji z instytucjami w Warszawie (UKIE, przedstawicielstwa instytucji unijnych) lub w Brukseli, 

Strasburgu i Luksemburgu.

W ramach współpracy z uczelniami wyższymi Krakowa stale organizujemy praktyki dla studentów kierunków związanych

tematycznie z integracją europejską.

W związku z wdrażaniem w Polsce programów finansowanych z funduszy UE prowadzimy działalność stałego punktu konsul -

tacyjnego nieodpłatnie świadczącego usługi informacyjne o dostępnych funduszach europejskich – terminach i procedurach.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

ul. Mikołajska 4 – Mały Rynek, 31-027 Kraków, tel./fax 012 421 30 15
www.centrum.krakow.pl, e-mail: centrum@federacja.krakow.pl

• publikacje o Unii Europejskiej, 

• publikacje o procesie integracji, 

• teksty dyrektyw wspólnotowych, 

• teksty traktatów, 

• dokumenty rządowe związane 

z procesem integracji z UE, 

• internetowe bazy danych

• baza prawa europejskiego.

Stowarzyszenie 
Gmin i Powiatów 

Małopolski


