Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego
4. edycja – 2019 r.
Lista zadań po wstępnej weryfikacji – dopuszczonych do oceny
formalno – prawnej oraz do analizy możliwości ich realizacji.
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Tytuł zadania
Remont i wyposażenie siłowni w Hali Sportowej w Brzeszczach.
Basen dla dzieci i dorosłych- korekta wad postawy z elementami nauki pływania dla dzieci
(...).
Profilaktyka antynowotworowa oraz podniesienie bezpieczeństwa i ergonomii pracy
sądeckich Strażaków Ochotników.
Memoriał ku czci Franciszka Janika.
Zakup defibrylatorów do budynków użyteczności publicznej w obrębie powiatu gorlickiego.
Bądźmy razem dla innych.
Organizacja turnieju piłkarskiego/ Piknik rodzinny.
Odczarujmy Oświęcim.
Szkolenie Strażaków Ochotników Subregionu Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego.
Budowa profesjonalnego skateparku w Nowym Sączu pn. „['beikƏri] SkatePark".
Zdrowo i wesoło na sportowo.
Nowoczesny system ochrony zbiorów dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej.
Doposażenie oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w
Limanowej, w sprzęt i wyposażenie (...).
System monitoringu jakości powietrza na terenie obszaru „Dolina Karpia"" i „Natura 2000"".
Stop smog!
Zaprogramuj się na przyszłość.
Miejska stacja szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych.
Sport przez zabawę - wszechstronny rozwój poprzez aktywność w różnych dyscyplinach
sportowych.
Aktywne dzieciaki - Nowy Sącz, Piątkowa, Poręba Mała, Kamionka Wielka, Grybów, Łużna.
Szkolenie Strażaków Ochotników Subregionu Tarnowskiego.
Z Babcynego Kuferka - Nawojowska Szkoła Tradycji.
Łączymy tradycję z nowoczesnością.
Scena dla Muszyny.
Zakup strojów regionalnych dla grup folklorystycznych z powiatu limanowskiego.
Hip-Hopowy Nowy Sącz.
Spędźmy czas razem. Biwakowa Gmina Laskowa.
Szkolenie Strażaków Ochotników Subregionu Nowosądeckiego.
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w miejscowości Alwernia przy ulicy
Józefa Patelskiego, Alwernia.
„Z tradycją w przyszłość - dziecięce ludowe zespoły taneczne na terenach wiejskich pow.
olkuskiego (...).
Interaktywne muzeum „Małych Ojczyzn".
Organizacja Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych przy Wojewódzkim Szpitalu
Rehabilitacyjnym w Zakopanem.
Razem przeciwko nadwadze w powiecie myślenickim - program profilaktyki chorób
zależnych od sposobu odżywiania.
W zdrowym ciele zdrowy duch - letnie obozy sportowe dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną.
Plac zabaw Zalas.
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Nie daj się powodzi w powiecie Bocheńskim.
Zatrzymać smog! 1000 zł dopłaty do wymiany pieca.
Warsztaty z podróżowania w czasie - z genealogią na Ty!
Rekonstrukcja obrzędu jasełkowego - renowacja szopki krakowskiej z 1930 roku,
przygotowanie widowiska, dokumentacja filmowa.
Dotrzeć do siebie i swojego dziecka- rodzinne spotkania integracyjne formą autoterapii
rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.
Pływaj z głową - nauka pływania i bezpieczeństwo nad wodą.
Budowa Street Workout Parku Olszańska.
Budowa Street Workout Parku Cieślewskiego.
Koduję swoją przyszłość.
Uwolnij potencjał- podniesienie standardu szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży.
Bochnia- jest chemia.
Doposażenie placu zabaw w naukowo-sensoryczne i sprawnościowe urządzenia na terenie
Przedszkola Samorządowego w Tymbarku.
Zobacz Pustynię razem z Rabsztynem.
Gospodarze małopolskich gór - edukacja ekologiczna.
Myślę, tworzę, programuję - cykl warsztatów i wyjazdów edukacyjnych dla przedszkolaków I
uczniów szkoły podstawowej.
II Małopolski Festiwal Taneczno- Musicalowy.
Instalacja stacji monitoringu jakości powietrza zintegrowanej z siecią Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska (...).
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 964 Sułków - Mała Wieś – Ochmanów.
Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa technicznego dla OSP Szaflary.
Tor pumptrackowy i ekologiczna infrastruktura wypoczynkowa.
Przewijamy bariery.
Bioregeneracja populacji małopolski zachodniej oraz budowa małej architektury wokół
Małopolskiego Szpitala chorób Płuc i Rehabilitacji.
Bochnia króla Kazimierza - multiwizualne wydarzenie plenerowe.
Przy szachownicy - poszerzamy obszary intelektu.
W kręgu wielkiej polskiej kultury.
Pogromcy Małopolskich Bazgrołów.
Prywatka w Lisiej Górze.
„Leśna scena letnia"- mobilna scena plenerowa
Budowa chodnika przy dr Woj. 776 wraz z odwodnieniem i przebudową zjazdów w
Pietrzejowicach (...).
Tenis dla dzieci - Zakopane - sezon 2019/2020 z trenerem.
Kompostujmy razem! Zakup kompostowników dla mieszkańców gmin: Czernichów, Liszki,
Mogilany, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów.
Realizacja musicalu z wykorzystaniem elementów śpiewu, aktorstwa, rytmiki i tańca.
Budowa chodnika przy starodrożu drogi wojewódzkiej 977 w Zborowicach.
Akademia małego turysty – profilaktyka i bezpieczeństwo w Górach.
Zagospodarowanie skarpy przy rondzie w Gromniku poprzez nasadzenie krzewów, tawuł, ,
berberysów i innych skalniaków.
Poznajemy Małopolskę - cykl wycieczek krajoznawczych.
Pogórze- rodzinny wypoczynek wśród kultury.
Sportowa hala namiotowa z toaletą.
Obozowe Lato Piaski Drużków 2020.
Dostosowanie wyszkolenia i wyposażenia jednostek OSP Gminy Wojnicz jako odpowiedź na
nowe zagrożenia.
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Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych.
Dla każdego moc dobrego!
Inteligentne Garaże Rowerowe Całoroczny Festiwal Parkowania pilotaż systemu dla obszaru
Krzeszowice (...)
Czuję, widzę, słyszę, dotykam.
Inteligentne Garaże Rowerowe bezpłatne, zdalnie rezerwowane - otwierane, bez aplikacji,
specjalnych urządzeń, kart, haseł, PlN-ów, gotówki.
Razem raźniej i weselej.
Książka i muza.
Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 953 w miejscowości Przytkowice.
Nie daj się powodzi w powiecie Myślenickim.
Sport przez cały rok - zajęcia hokeja na lodzie i unihokeja dla dzieci i młodzieży.
XVI Borzęckie Święto Grzyba .
Rozwój potencjału matematycznego wśród dzieci.
Scena historii, kultury, dziedzictwa i aktywności Gminy Dębno.
Od kodowania do budowania - wielopokoleniowa robotyka.
Fill and go.
Aktywizacja sportowa dzieci z Krakowa poprzez treningi karate tradycyjnego.
Zimowe mobilne lodowisko.
Płuca Małopolski.
Zajęcia Sportowe na Młynówce Królewskiej.
Fill and go!
Integracja między pokoleniowa jest możliwa wszędzie - strefa wielopokoleniowa w Lgocie
Wolbromskiej.
Płuca Małopolski.
Anioł Stróż.
Zajęcia ruchowe dla dziewczynek od 4 -15 lat, z obszarów wiejskich gminy Bochnia.
Małopolska działa społecznie (MZ).
Utworzenie mobilnego parku edukacyjno- turystycznego w wiosce tematycznej w Bolęcinie.
Futbolowe Skrzaty PPN Kraków dla miasta Kraków.
Futbolowe Skrzaty PPN Kraków w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym.
Tradycja; kultura; edukacja; aktywność.
Kocham Piłkę - wsparcie młodzieżowych klubów piłkarskich w Krakowskim Obszarze
Metropolitalnym.
FutboLove Małopolskie dla krakowskiego obszaru metropolitalnego.
Rozwój grupy musicalowej "Studio 29".
Zmierz się z "Bidą Galicyjską" - terenowo salonowa gra RPG.
Wnętrze ma znaczenie - warsztaty kreowania przestrzeni.
Rodzinna roweriada rekreacyjna.
Mobilne cztery łapy.
Dzieci naszą przyszłością - warsztaty wychowania dzieci dla rodziców.
Festiwal „Karmelitańskie spotkania z muzyką organową”.
Mobilna scena plenerowa dla rozwoju społeczności lokalnych.
Wirtualny biznes – realne kompetencje! Symulatory biznesu dla wybranych szkół
ponadpodstawowych Subregionu m. Kraków.
Razem możemy zdziałać o wiele więcej!
Małopolska kocha siatkówkę - wsparcie szkółek siatkarskich z subregionu podhalańskiego.
Małopolska kocha siatkówkę - wsparcie szkółek siatkarskich z subregionu sądeckiego.
Półkolonia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.
W pogoni za mistrzostwem- pływać jak najlepsi na świecie.
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Leśna szkółka na obszarze powiatu myślenickiego.
Rehabilitacja dzieci i dorosłych najszybszą drogą do sprawności.
FutboLove Małopolskie dla subregionu miasto Kraków.
FutboLove Małopolskie dla subregionu zachodniego.
FutboLove Małopolskie dla subregionu podhalańskiego.
FutboLove Małopolskie dla subregionu tarnowskiego.
Samochód terenowy 4x4, oraz przystosowanie go do działań służących poprawie
bezpieczeństwa publicznego mieszkańców gminy Dobra.
Senior ratuje życie.
Małopolska kocha siatkówkę - wsparcie szkółek siatkarskich z subregionu miasta Kraków.
MURAL - mapa enoturystyczna Małopolski.
Małopolska kocha siatkówkę - wsparcie szkółek siatkarskich z subregionu Małopolska
Zachodnia.
Zapomniane Miasteczko. Historyczno- muzyczno- sportowe 900-lecie Bydlina.
Małopolska kocha siatkówkę - wsparcie szkółek siatkarskich z subregionu Tarnowskiego.
Łączy nas Football.
Małopolska Kocha Siatkówkę - wsparcie szkółek siatkarskich z subregionu krakowskiego
obszaru metropolitarnego.
Nauka pływania z elementami korekty wad postawy dla mieszkańców subregionu
krakowskiego obszaru metropolitarnego.
Małopolska działa społecznie (Kom).
Małopolska działa społecznie (Kraków).
Festiwal 5 kultur w Tarnowie.
Mali ratownicy.
Karetka dla Krakowa.
Filmowo-koncertowy park: Nowy Targ lato 2020.
Festiwal innowacyjnej edukacji.
Multikreatywne warsztaty.
Kultywowanie tradycji muzycznych regionu poprzez warsztaty muzyczne dla mieszkańców
oraz zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP w Mszanie Górnej.
Wzorem dla innych, otwarci na niepełnosprawnych intelektualnie.
Sport dla wszystkich mieszkańców.
New Earth International Film Festival - festiwal filmowy o tematyce ochrony środowiska.
My też możemy razem...po raz drugi - integracja mieszkańców Gminy Iwkowa.
Tradycja i kultura naszą siłą. Przyłącz się do nas. Tworzymy krakowski teatr regionalny "Złoty
róg".
Rajskie wyspy - meble miejskie do leżenia, siedzenia i czytania (na Rajskiej).
Tradycje Beskidu wyspowego.
Akademia małego turysty - profilaktyka i bezpieczeństwo w górach.
Wykonanie utwardzonego (asfalt lub kostka) parkingu dla turystów w Małastowie.
W zdrowym ciele, zdrowy duch - realizacja zajęć sportowych w powiecie miechowskim.
Warsztaty kulinarne dla dzieci i rodziców - zdrowe żywienie od kuchni.
Polska. Włochy. Kraków! Muzyka ! To tu!
Aktywny Student.
„Cztery pory roku u Lachów Szczyrzyckich” - film dokumentalny prezentujący obyczaje i
zwyczaje regionu.
Karpacka Szkoła Dawności – poznawanie, czerpanie, dzielenie się dziedzictwem kulturowym.
Największa góralska Majówka w Polsce z okazji 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana
Pawła II.
Tor rowerowy typu pumptrack w Zakopanem.
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Raźniej w przyszłość - zajęcia dodatkowe dla uczniów ze szkół w Bogucicach i Okulicach.
Wirtualny biznes – realne kompetencje! Symulatory biznesu dla wybranych szkół
ponadpodstawowych Subregionu Sądeckiego.
Ogólnodostępne AED na remizach w Powiecie Krakowskim.
Solankowo-rekreacyjne orzeźwienie dla Olkusza.
Wirtualny biznes – realne kompetencje! Symulatory biznesu dla wybranych szkół
ponadpodstawowych Subregionu Tarnowskiego.
Aktywna Gmina Słomniki.
Bezpłatne badania przesiewowe przedszkolaków, dzieci klas I-III (słuch, wzrok, mowa, stan
uzębienia, motoryka mała, duża).
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę chodnika przy
DW 964 w Czasławiu.
Zakup mobilnej sceny plenerowej.
Pełnosprawni przez sport 2020 - treningi dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością w
Powiecie Tatrzańskim.
Strefa aktywności „Yogi active" w Gminie Przeciszów.
Zalew który łączy. Realizacja miejsca do odpoczynku i rekreacji w sąsiedztwie zalewu
wodnego Zesławice.
Tradycja i nowoczesność w kulinarnym wydaniu.
Dąbrowski festiwal słowa.
Tradycja to piękno, które nas łączy i wyróżnia.
Budowa chodnika w ciągu DW 949 w m. Polanka Wielka.
Akademia młodego turysty - profilaktyka bezpieczeństwa w górach i poznanie najbliższej
okolicy.
Trenuj jak najlepsi - wyrównywanie szans dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.
Rehabilitacja dzieci i młodzieży szansą na lepsze życie.
BO aktywnie znaczy zdrowo.
Shape U up - Brzeski Dzień Fitness z Ewą Chodakowską.
Rytro – bezpieczna turystyka.
Atrakcyjne wakacje na wsi.
Żegocina OdNowa - rewitalizacja centrum Żegociny. Nowe wiaty przystankowe i oświetlenie
oraz ukwiecenie drogi wojewódzkiej.
Karmimy - akcja społeczna promująca karmienie piersią.
Przebudowa instalacji elektrycznej oraz montaż latarni ulicznych.
Teren rekreacyjny "W widłach Dunajca i Popradu".
Gwiazdy w Limanowej - Festiwal Muzyki Elektronicznej i Rozrywkowej wraz z Festiwalem
Kolorów.
Skrzynia pełna tradycji.
Z Krakowa w góry.
Wakacje na sportowo.
Powiślański kalejdoskop kulturalny.
Biesiada Rycerska w Melsztynie.
Małopolska akademia siatkówki.
Kiedy figle serce płata, wtedy strażak z AED dopomaga.
Babia góra aktywności - warsztaty dla kobiet.
Kolorujemy Małopolską Edukację - artystyczne doposażenie szkół, przedszkoli; warsztaty o
charakterze maratonu artystycznego dla nauczycieli.
Hej ho na WF by się szło! - budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Ostrowie.
Modernizacja 3 przejść dla pieszych w ciągu DW 977 w Gminie Łużna.
Uniwersytet Drugiego Oddechu.
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Projekt i budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 774 w miejscowości Cholerzyn Gmina
Liszki.
Budowa chodnika wzdłuż DW 981 w m. Polany.
Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w nowoczesne systemy oświetlenia
terenu działań.
Budowa chodnika w ciągu DW 968 miejscowości Lubomierz.
Kraina, która w sercu się zaczyna.
Przejście dla pieszych w Jazowsku z wysepką w centrum miejscowości na drodze
wojewódzkiej.
Edukacyjna trasa historyczna "Szlak solny wzdłuż Raby do Węgier" przez Dobczyce,
Myślenice, Rabkę, Nowy Targ.
Szlak Kajakowy Dłubnia - Nowa Huta.
Chcę wyjechać na wieś, gdzie się zatrzymał czas.
Kino za Rogiem w Wysokiej.
Bezpieczna Gmina Bukowina Tatrzańska.
XIII Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe w Lanckoronie - Festiwal Terra Artis.
Programujemy - warsztaty z programowania przy PSP w Jodłówce dla dzieci z powiatów
bocheńskiego i brzeskiego.
Festyn rodzinny "My, Złocień".
Nauka gry w siatkówkę oraz udział w rywalizacji sportowej dla mieszkańców Krakowa.
Wsparcie sportu akademickiego - szansą na wzmocnienie potencjału sportowego
województwa małopolskiego.
Kulturoteka XXI wieku - przestrzeń kulturalno-integracyjna dla Sądeczan.
Bezpieczeństwo ponad wszystko - straż pożarna xxi wieku – informatyzacja, podnoszenie
kwalifikacji i działania prospołeczne na terenie limanowszczyzny.
Bądź świadomym rodzicem! Wczesna diagnoza→ szybsza terapia→ mniejsze konsekwencje.
Siła w rodzinie.
Namiot - miejsce spotkań, edukacji, rekreacji.
Rozwój psychofizyczny młodego pokolenia przy stole pingpongowym i na boisku piłki
siatkowej - edycja trzecia.
Od amatorstwa do mistrzostwa szachowego – zainwestujmy w intelekt naszych dzieci.
Kalejdoskop twórczego działania.
Park przy Muzeum Lotnictwa.
Szkolenie żeglarskie kadr drużyn żeglarskich w Krakowie.
Pomożemy Ci zawalczyć o Twoją przyszłość!
Chechło life 2020 Chrzanów - Trzebinia. Strefa Dobrej Zabawy!
Dobre emocje, pozytywne wibracje.
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja zbiornika wodnego w Przegini.
Gorlice w blasku świątecznych świateł!
Obywatelski fundusz stypendialny "Podbeskidzie".
Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z elementami
koszykówki i gimnastyki.

