
WYPEŁNIANIE FORMULARZA – KRÓTKI KURS

W tej części należy podać dane 

osoby (nie instytucji, jednostki 

samorządowej itp.) zgłaszającej 

zadanie. Pola z * są 

obowiązkowe.

Podanie adresu e-mail nie jest 

obowiązkowe, jednak warto to 

zrobić. Ułatwi to pracownikom 

urzędu marszałkowskiego kontakt 

z Tobą, gdyby np. coś trzeba było 

skorygować.

Wypełniając 

wniosek radzimy 

korzystać 

z generatora 

wniosków 

dostępnego na 

stronie 

www.bo.malopols

ka.pl. Dzięki 

niemu unikniesz 

wielu błędów, 

które mogą 

zdyskwalifikować 

Twój pomysł już 

na wstępie!

http://www.bo.malopolska.pl/


Postaraj się wymyślić 

zwięzły i zrozumiały 

tytuł, który zainteresuje

mieszkańców do 

przeczytania opisu 

Twojego zadania. 

To Twoja szansa na ich 

głos!

Twoje zadanie może 

dotyczyć jednego albo kilku 

powiatów – ale tylko 

w obrębie tego samego 

subregionu

Zaznaczamy X tylko 

JEDEN, wiodący 

charakter zadania



Realizacja zadań nie inwestycyjnych, 

„miękkich” (np. organizacja 

wydarzeń), jest możliwa na obiektach, 

które nie są własnością Województwa 

pod warunkiem uzyskania zgody 

władającego obiektem

UWAGA! Realizacja zadań „twardych” 

(remonty, inwestycje), możliwa jest tylko 

na terenie będącym własnością 

Województwa (wykaz nieruchomości 

i dróg wojewódzkich znajdziesz na 

www.bo.malopolska.pl , na realizację 

takich zadań nie musisz uzyskać zgody 

władającego obiektem, terenem

Tutaj podajemy nazwy 

miast i gmin, na których 

terenie będzie 

realizowane zadanie. 

Pamiętaj, musi to być 

spójne z wybranymi przez 

Ciebie wcześniej powiatami 

i subregionami.

http://www.bo.malopolska.pl/


W opisie trzeba podać

wszystkie wymagane 

informacje 

(krótki opis; adresatów zadania; 

miejsce realizacja zadania). 

Zadbaj o to, żeby ten opis był 

staranny, zrozumiały i 

atrakcyjny dla mieszkańców –

ten tekst zostanie 

automatycznie skopiowany na 

stronę www.bo.malopolska.pl, 

na której uruchomimy we 

wrześniu możliwość głosowania

Należy rozwinąć skrócony opis zadania, tłumacząc jego 

główne założenia i działania. Napisz co dokładnie zostanie 

wykonane i w jakim celu. 

UWAGA! Opis zadania nie może wskazywać podmiotu, 

realizatora zadania!

http://www.bo.malopolska.pl/


Zastanów się, dlaczego warto, żeby 

Twój projekt został zrealizowany? Jaki 

problem uda się dzięki niemu 

rozwiązać? Jaka grupa mieszkańców 

skorzysta na tym najbardziej –

młodzież, dzieci, seniorzy itp.? 

Pamiętaj: uzasadnienie musi to być 

spójne z opisem zadania

To pole nie jest obowiązkowe, ale możesz 

zaproponować jedną z form realizacji zadania.



Szacując koszt swojego zadania, 

musisz wypisać wszystkie jego 

składowe. Możesz skorzystać 

z przykładowego cennika usług, 

jaki znajduje się na 

www.bo.malopolska.pl

Jeśli potrzebujesz więcej wierszy 

w tabeli, możesz je łatwo dodać 

(np. w generatorze wniosków lub 

pliku w formacie .rtf)

UWAGA! Całkowity koszt zadania 

musi mieścić się w przedziale:

50 000 zł – 150 000 zł

UWAGA! Wszystkie składowe koszty zadania 

wypisane powyżej po zsumowaniu muszą dawać 

całkowity szacunkowy koszt zadania.

Zaproponuj, w jakich miesiącach chciałbyś, żeby 

były realizowane poszczególne działania 

Twojego zadania.

Jeśli potrzebujesz więcej wierszy w tabeli, 

możesz je łatwo dodać (np. w internetowym 

generatorze wniosków lub pliku w formacie .rtf)

UWAGA! realizacja zadania będzie możliwa 

dopiero od stycznia 2020 r.!

http://www.bo.malopolska.pl/


Wskaż, ile będzie kosztować 

roczne utrzymanie Twojego 

zadania. Operuj cenami brutto!

Jeżeli zadanie nie powoduje 

kosztów - wpisz: „nie dotyczy”.

UWAGA!

Roczny koszt bieżącego 

utrzymania zadania nie może 

przekroczyć

10% kwoty realizacji, czyli 

całkowitego szacunkowego 

kosztu, który wpisałeś 

wcześniej!

Wypisz wszystkie składowe koszty utrzymania 

zadania i zsumuj je w tym polu. 

Jeśli potrzebujesz więcej wierszy w tabeli, możesz 

je łatwo dodać (np. w generatorze wniosków lub 

pliku w formacie .rtf)

UWAGA! Wszystkie składowe koszty utrzymania 

zadania po zsumowaniu muszą dawać całkowity 

roczny koszt utrzymania zadania.



UWAGA! 

Do zgłoszenia zadania należy 

obowiązkowo załączyć 

podpisaną listę poparcia 

zadania, której wzór znajdziesz 

na www.bo.malopolska.pl

Jeśli składasz formularz zadania 

przez Elektroniczną Skrzynkę 

Podawczą (ePUAP), pamiętaj, 

że oryginał listy poparcia musi 

dotrzeć do urzędu w formie 

papierowej.

Jeśli chcesz dołączyć też inne 

załączniki (mapę, dokumentację 

itp.), pamiętaj o wypisaniu ich 

w tym miejscu!

Podpis pod 

oświadczeniem jest 

obowiązkowy, 

bez podpisu wniosek 

zostanie odrzucony na 

etapie weryfikacji formalnej.

Podpis pod 

oświadczeniem jest 

obowiązkowy, 

bez podpisu wniosek 

zostanie odrzucony na 

etapie weryfikacji formalnej.

http://www.bo.malopolska.pl/


Już prawie gotowe… 

….teraz dostarcz formularz w wersji papierowej!

Aby Twoje zadanie mogło wziąć udział w 4. edycji Budżetu 

Obywatelskiego Województwa Małopolskiego musisz go 

wydrukować i złożyć osobiście lub przesłać na adres 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

lub jednej z jego Agend Zamiejscowych w terminie 

od 27 maja do 17 czerwca 2019 r.

Pamiętaj! 

• Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego 

lub jego Agendy – nie stempla pocztowego na kopercie. 

Jeśli Twoje zadanie dotrze do urzędu pocztą 

po 17 czerwca 2019 r., nie zostanie wzięte pod uwagę.

• Zostało Ci mało czasu? Lepiej złóż projekt osobiście lub 

przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ePUAP) – pod 

warunkiem, że potwierdzisz swoją tożsamość profilem 

zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 



PRZYDATNE ADRESY:

Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego 

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 

Agendy Zamiejscowe: 

• Oświęcim 32-602, ul. Śniadeckiego 21

• Tarnów 33-100, al. Solidarności 5-9 

• Nowy Sącz 33-300, ul. Jagiellońska 52

• Nowy Targ 34-400, al. 1000-lecia 35

Kontakt:

e-mail: bo@umwm.pl 

telefon: 12 61 60 904, 12 61 60 536

www.bo.malopolska.pl, 

www.malopolska.pl 

www.facebook.com/bo.malopolska 


