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zadania
Tytuł zadania DEP Skrócony opis Adresaci zadania Msc. realizacji i obszar oddziaływania  Wartość zadania 

KOM 1

#4 minuty - podłącz i 

ratuj! Sieć 

ogólnodostępnych AED 

na terenie powiatu 

krakowskiego
PS

#4 minuty - podłącz i ratuj! Sieć ogólnodostępnych AED na terenie powiatu krakowskiego. 8 minut, to średni czas dotarcia ambulansu w 

mieście, 15 minut poza miastem, 4 minuty to statystyczny czas od zatrzymania krążenia do zaistnienia nieodwracalnych zmian w mózgu. 

Zwiększyć przeżywalność nawet do 75% może użycie defibrylatora AED - urządzenia służącego do ratowania życia, z którego w chwili 

zagrożenia może skorzystać każdy z Nas! Projekt zakłada zakup i montaż na zewnątrz budynków w miejscach  ogólnodostępnych 14 zestawów 

AED na terenie powiatu krakowskiego w gminach: Czernichów, Jerzmanowice-Przeginia, Liszki, Skawina, Słomniki, Wielka Wieś i Zielonki oraz 

darmowe szkolenia z pierwszej pomocy i obsługi AED dla mieszkańców.

Projekt jest kierowany do wszystkich mieszkańców województwa małopolskiego. 

Nie jesteśmy wstanie przewidzieć, kiedy będziemy potrzebować, by ktoś udzielił 

nam pomocy, ani tego, kiedy to my będziemy musieli użyć AED do ratowania życia 

innych. Przyjęta forma działań nie zamyka się również na żadną z grup społecznych 

czy zawodowych, gdyż wszędzie tam, gdzie obecny jest człowiek może zaistnieć 

potrzeba udzielania pierwszej pomocy. Zakładane w projekcie szkolenia z zakresu 

obsługi AED

i pierwszej pomocy, dedykowane są zarówno dzieciom i młodzieży, jak i osobom 

dorosłym i starszym ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców miejscowości, w 

których zostaną zamontowane urządzenia.

Subregion Krakowski Obszar 

Metropolitarny (powiat krakowski bez m. 

Kraków), w tym gminy:

Czernichów, Jerzmanowice-Przeginia, Liszki, 

Skawina, Słomniki, Wielka Wieś, Zielonki
141 300,00 zł

KOM 2

Akademia Młodego 

Futbolisty w powiecie 

krakowskim

SI

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających się we wzajemnym 

rozwoju: MTS Piast Skawina, PKS Cedronka Wola Radziszowska, Orzeł Bębło. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup: 

- 240 kompletów (po 80 na klub) strojów sportowych meczowych (koszulka, spodenki, getry) z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: 

logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie 

wraz z numerem na koszulce;  - 240 kompletów dresów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, 

logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie (po 80 szt. na klub);  - 240 szt. 

wysokiej jakości piłek meczowych rozm. 4 i 5 (po 80 szt. na klub);  - przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń sportowych dla zawodników 

oraz trenerów mających na celu podniesienie indywidualnych umiejętności dzieci w ramach tzw. Akademii Treningu Indywidualnego – 100 

godzin szkolenia dla każdego klubu. - wypożyczenie boiska mobilnego pod kątem przeprowadzenia pokazowych treningów i małych gier dla 

zawodników z klubów-beneficjentów;  - organizacja i obsługa turnieju sportowego finalizującego projekt, w tym przede wszystkim – 

zapewnienie profesjonalnych sędziów, opieki medycznej, animatorów, a także poczęstunku dla wszystkich uczestników oraz pamiątkowych 

medali i pucharów za uczestnictwo.

dzieci i młodzież uprawiający piłkę nożną, w szczególności najmłodsi adepci futbolu: 

skrzaty, żaki, orliki, ale także młodzicy, trampkarze, juniorzy – przynależący do 

klubów prężnie działających na rzecz społeczności lokalnych.

gminy: Skawina i Wielka Wieś - w powiecie 

krakowskim

149 900,00 zł

KOM 3

AKADEMIA SPORTU - 

program aktywizacji 

sportowej dzieci i 

młodzieży z terenów 

wiejskich

SI

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenu Gminy Liszki oraz Gminy Czernichów poprzez stworzenie 

atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych, zagospodarowując jednocześnie czas wolny młodzieży szkolnej w wieku do 15 lat (uczniowie szkół 

podstawowych). Ponadto celem projektu jest również promocja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz zachęcanie ich do uprawiania czynnego 

wypoczynku. Projekt jest odpowiedzią na ograniczenia terytorialne dzieci i młodzieży wiejskiej wynikające z małego dostępu do różnorodnych 

usług sportowych, jakie mają do zaoferowania miasta. Wskazanie atrakcyjności nowych, często nieznanych uczniom dyscyplin sportowych ma 

tez wpłynąć na wzrost zainteresowania sportem wśród dzieci co pozytywnie wpłynie na organizację ich czasu wolnego, przeciwdziałanie 

chorobom cywilizacyjnym (otyłość, nadwaga) a promowanie społecznych, edukacyjnych i  wychowawczych wartości sportu zapobiegać będzie 

wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii.  Grupą docelową są uczniowie ze szkół podstawowych położonych na terenie gmin Liszki 

oraz Czernichów.  Projekt zakłada organizację bezpłatnych ogólnorozwojowych zajęć sportowych z 9 dziedzin sportu pomijanych w programie 

szkolnym ze względu na swoją specyfikę: - karate, - judo, - gimnastyka artystyczna, - taniec współczesny, - rolki, - tenis ziemny, - 

zumba/aerobik, - joga, - Capoeira. Realizacja projektu obejmie okres od maja 2022 do kwietnia 2023 r., z pominięciem miesięcy wakacyjnych. 

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych położonych na terenie 

gmin Liszki oraz Czernichów.  Założeniem projektu jest pokazanie dzieciom i 

młodzieży takich dziedzin sportu, z którymi wielokrotnie nie mieli jeszcze osobiście 

do czynienia. Liczba zaplanowanych edycji każdej dziedziny oraz czas ich trwania 

pozwolą na objęcie wsparciem wielu uczniów oraz ich uczestnictwo w wielu 

dyscyplinach sportowych.

1 - Powiat krakowski Gmina Liszki

2 - Powiat krakowski, Gmina Czernichów

Planuje się organizację zajęć w wybranych 

salach gimnastycznych przy szkołach 

podstawowych na terenie obu gmin lub w 

innych salach, które mogą zostać 

przysposobione do organizacji tego typu 

zajęć(np. w remizach strażackich, domach 

kultury, itp.).

149 280,00 zł

KOM 4

Bądź bezpieczny nad 

wodą - zajęcia nauki 

pływania dla dzieci i 

młodzieży z elementami 

pierwszej pomocy.

SI

Zadanie dotyczy zajęć pływackich - ogólnodostępnych i bezpłatnych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat z terenów wiejskich o 

ograniczonym dostępie do infrastruktury sportowej. Głównym celem zadania jest zachęcenie dzieci i młodzieży do rozpoczęcia lub powrotu do 

aktywności fizycznej poprzez naukę i doskonalenie pływania, które jest jedną z najbezpieczniejszych form ruchu. Zajęcia dają także możliwość 

poznania technik udzielania pierwszej pomocy, aby uczestnicy zajęć czuli się pewnie w wodzie - także poza halą basenową. Zadanie ma pomóc 

dzieciom i młodzieży w bezpieczny oraz atrakcyjny sposób zaspokoić ich naturalną potrzebę ruchu, szczególnie w wyjątkowych okolicznościach 

pandemii COVID-19, kiedy pojawia się problem utrzymania dobrej formy ciała oraz zdrowej formy ducha. Zajęcia pływackie realizowane w 

zadaniu mają prowadzić do odzyskania równowagi w zachowaniu zdrowia fizycznego oraz psychicznego dzieci i młodzieży w kontekście walki 

ze skutkami pandemii, ale również mieć wpływ na ograniczenie częstego występowania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, takich jak 

otyłość, cukrzyca, choroby układu krążenia, stres, depresja.  Zajęcia pływackie będą odbywać się raz w tygodniu dla każdej z utworzonych 8-

miu grup. W rezultacie, zadanie ma wykształcić nawyk regularnej aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży. Zadanie jest próbą aktywizacji 

mieszkańców terenów wiejskich i stanowi dla nich doskonałą sposobność do podjęcia regularnej aktywności fizycznej. W pierwszej kolejności 

zapisy dotyczyłyby dzieci i młodzieży z obszarów gminy Zielonki, Iwanowice, Michałowice, Skała, Wielka Wieś, które borykają się z 

ograniczonym dostępem do infrastruktury rekreacyjno-sportowej.

Zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. Miejsce realizacji - Gmina Zielonki, obszar 

oddziaływania gmina Zielonki, Iwanowice, 

Michałowice, Skała, Wielka Wieś. 

150 000,00 zł



KOM 5

Bitwa Racławicka i 

Tadeusz Kościuszko.

Festiwal imprez 

kulturalnych i 

edukacyjnych w 

regionie.

KD

Tadeusz Kościuszko i bitwa pod Racławicami to symbole o olbrzymim znaczeniu w historii Polski. Niestety z różnych względów obecnie mało 

eksponowane. Celem projektu jest budzenie postaw patriotycznych poprzez przeprowadzenie cyklu imprez z zakresu kultury, historii i edukacji 

przedstawiających w nowatorskiej formie wydarzenia końca XVIII wieku, a szczególnie Insurekcję kościuszkowską. W skład zadania wejdą 

m.in.:  rekonstrukcje historyczne, opracowanie gry planszowej, spektakle, koncerty, prezentacje i pokazy uzbrojenia, musztry, strojów, 

zwyczajów. W ramach cyklu odbędzie się również szereg spotkań z dorosłymi i młodzieżą szkolną w formie tzw. lekcji żywej historii. Pragniemy: 

Pokazać lokalnym społecznościom ważne wydarzenia historyczne, które miały miejsce na terenie ich gmin lub w sąsiedztwie. Ukazać epokę 

historyczną XVIII wieku w nowatorskiej formie, w atrakcyjny, angaż ujący widza sposób. Budzić dumę z naszej historii i tradycji i miłość do ziemi 

ojczystej.

- Mieszkańcy subregionu i okolic: młodzież szkolna, dorośli i seniorzy.

- Turyści.

Powiaty miechowski, proszowicki, 

krakowski, wielicki, Kraków

150 000,00 zł

KOM 6

Brydż - jogging XXI wieku 

- mostem pokoleń - 

międzypokoleniowy 

program aktywizacji 

umysłowej w 

Krakowskim Obszarze 

Metropolitalnym

SI

Bill Gates w licznych wywiadach podkreśla, że gra w brydża stanowi szósty pośród dziesięciu sformułowanych przez niego kluczowych 

czynników sukcesu. Twórca potęgi Microsoft twierdzi, że „kto dobrze gra w brydża i odnosi w nim sukcesy, będzie odnosił sukcesy na wielu 

innych polach”. Najmłodszy mistrz świata, który swój pierwszy tytuł wywalczył jako 18-latek, mawia, że „w brydżu wiek to tylko liczba”. Te 

właśnie słowa stanowią o sile i znaczeniu proponowanego projektu pn. „Brydż (bridge) – jogging XXI wieku – mostem pokoleń”. Celem 

projektu jest zatem popularyzacja sportów umysłowych, poprzez brydża sportowego, jako jogging XXI wieku.

W ramach projektu planujemy połączyć popularyzację brydża sportowego jako rozrywki umysłowej i sportu dla dzieci i seniorów 60+. W 

ramach przedsięwzięcia planowane jest:

•	Zakup 30 urządzeń typu bridgemate wraz z oprogramowaniem do profesjonalnego prowadzenia turniejów z możliwością transmisji wyników 

online w internecie

•	Zakup 50 kompletów pudełek do kart (po 32 szt. każdy)

•	Zakup 30 kompletów bidding-boxów (kaset licytacyjnych) do profesjonalnego prowadzenia turniejów 

•	Zakup 30 przenośnych (składanych) stołów do gry w brydża

•	Zakup 5000 talii kart 

•	Przeprowadzenie 3 cykli szkoleniowych dla dzieci i 3 cykli szkoleniowych dla seniorów 60+

dzieci i młodzież oraz seniorzy 60+ uprawiający i uczący się brydża sportowego gminy: Skawina, Zielonki, Mogilany, 

Czernichów, Liszki, Zabierzów

97 100,00 zł

KOM 7

Budowa chodnika i 

przejścia dla pieszych w 

Liszkach, gmina Liszki TK

Mieszkamy po południowej stronie DW780, drogi, przez którą dziennie przejeżdża prawie 17 tysięcy samochodów. Brak chodnika po 

południowej stronie jezdni, a co za tym idzie - brak przejścia dla pieszych, sprawia, że nie mamy szans na dostanie się na drugą stronę drogi bez 

wdzierania się między jadące pojazdy. To skutecznie utrudnia nam dotarcie do sklepów, przystanków, czy choćby bezpieczny spacer z dziećmi, 

dlatego tak bardzo zależy nam na powstaniu chodnika i pasów.

Wszyscy mieszkańcy Liszek oraz wszyscy użytkownicy DW780. Liszki, DW780.

150 000,00 zł

KOM 8

DZIAŁANIE NA RZECZ 

OCHRONY ZDROWIA 

MIESZKAŃCÓW 

POWIATU 

KRAKOWSKIEGO

- ZAKUP 

DEFIBRYLATORÓW AED

PS

Zadanie dotyczy ochrony życia i zdrowia mieszkańców powiatu krakowskiego poprzez zakup zewnętrznych defibrylatorów AM dla 19 

miejscowości Gminy Skała i Iwanowice. Defibrylatory AM zostaną umieszczone w odpowiednio oznakowanych skrzynkach, umiejscowionych 

głównie na strażnicach OSP, podłączonych do systemu alarmowania służb ratunkowych, co dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo osoby 

poszkodowanej oraz osób biorących udział w zdarzeniu. W ramach zadania przewidziano przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń dla 

mieszkańców przez ratowników, podnosząc tym samym wiedzę i umiejętności w niesieniu pierwszej pomocy przedmedycznej osobie 

poszkodowanej. Użycie defibrylatora AED w przypadku nagłego zatrzymania krążenia jest bardzo istotnym elementem resuscytacji krążeniowo-

oddechowej i pozwala przywrócić prawidłowy rytm serca. Każda minuta, kiedy nie jest podejmowana skuteczna reanimacja w znaczący sposób 

zmniejsza szanse na przeżycie, dlatego tak ważne jest aby poprzez realizację zadania zapewnić mieszkańcom całodobowy dostęp do 

defibrylatorów AED a poprzez szkolenia przełamać obawy związane z ich obsługą.

Adresatami zadania są mieszkańcy obszaru objętego projektem, niezależnie od płci i 

wieku

Miasto i Gmina Skała (miejscowość: Skała, 

Barbarka, Cianowice, Gołyszyn, Maszyce, 

Minoga, Nowa

Wieś, Przybysławice, Rzeplin, Smardzowice, 

Sobiesęki, Szczodrkowice)

Gmina Iwanowice (miejscowość: Biskupice, 

Celiny, Grzegorzowice, Maszków, Narama, 

Sułkowice,

Widoma)

150 000,00 zł

KOM 9

FutboLove Małopolskie 

dla Krakowskiego 

Obszaru 

Metropolitalnego

SI

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających się we wzajemnym 

rozwoju: Świt Krzeszowice, MKS Skała, Strażak Goszcza, działających na terenie gmin powiatu krakowskiego. Cel ten zrealizowany zostanie 

poprzez zakup:  - 300 kompletów (po 100 na klub) strojów sportowych meczowych (koszulka, spodenki, getry) z pełną identyfikacją wizualną 

obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych 

uczestniczących w projekcie wraz z numerem na koszulce; 

- 300 kompletów dresów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego 

oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie (po 100 szt. na klub); 

- 300 szt. wysokiej jakości piłek meczowych rozm. 4 i 5 (po 100 szt. na klub); 

- 2 kompletów bramek o wymiarach: 3x1,5 m oraz 5x2 m (dla każdego z klubów).

- wypożyczenie boiska mobilnego pod kątem przeprowadzenia pokazowych treningów i małych gier dla zawodników z klubów-beneficjentów; 

- organizacja i obsługa turnieju sportowego finalizującego projekt, w tym przede wszystkim – zapewnienie profesjonalnych sędziów, opieki 

medycznej, animatorów, a także poczęstunku dla wszystkich uczestników oraz pamiątkowych medali i pucharów za uczestnictwo.

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów 

piłkarskich współpracujących i wspierających się we wzajemnym rozwoju: 

Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska, Skawa Wadowice, MAF, działających na 

terenie gmin powiatu. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup:  - 300 

kompletów (po 100 na klub) strojów sportowych meczowych (koszulka, spodenki, 

getry) z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa 

Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów 

sportowych uczestniczących w projekcie wraz z numerem na koszulce;  - 300 

kompletów dresów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp 

Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy 

(herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie (po 100 szt. na klub);  - 

300 szt. wysokiej jakości piłek meczowych rozm. 4 i 5 (po 100 szt. na klub);  - 2 

kompletów bramek o wymiarach: 3x1,5 m oraz 5x2 m (dla każdego z klubów). - 

wypożyczenie boiska mobilnego pod kątem przeprowadzenia pokazowych 

treningów i małych gier dla zawodników z klubów-beneficjentów;  - organizacja i 

obsługa turnieju sportowego finalizującego projekt, w tym przede wszystkim – 

zapewnienie profesjonalnych sędziów, opieki medycznej, animatorów, a także 

poczęstunku dla wszystkich uczestników oraz pamiątkowych medali i pucharów za 

uczestnictwo.

gminy: Krzeszowice, Skała, Kocmyrzów-

Luborzyca

150 000,00 zł



KOM 10

Futbolowe Żaki – 

Subregion Krakowski 

Obszar Metropolitalny

SI

CEL GŁÓWNY ZADANIA: wsparcie dla klubów sportowych, które szkolą najmłodszych adeptów piłki nożnej w grupach żak (dzieci w wieku 7-8 

lat). W związku z wciąż rosnącą tendencją szkolenia dzieci w wieku wczesno-szkolnym, w szczególności pod kątem rozwoju motorycznego, 

sprawnościowego, od kilku lat organizowane są rozgrywki sportowe w tej kategorii wiekowej (bez klasyfikacji punktowych), a unifikacja 

przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej wymogła na klubach konieczność posiadania bramek o nie typowych (dotychczas) rozmiarach 3x1,55 

oraz piłek o najmniejszym rozmiarze 3. Zadanie ma na celu wyposażyć kluby, które są wypisane w punkcie IV podpunkt 4. Sprzęt który jest 

przewidziany dla Klubów to: 35 kompletów bramek (1-2 komplety na klub – w zależności od ilości posiadanych drużyn) o wymiarach 3x1,55 

oraz 700 szt. Piłek o rozmiarze 3 (po 20 na drużynę). Kluby uczestniczące w projekcie: Aakademia Piłkarska "Rudawa", Akademia Piłkarska 

Kmita Zabierzów, Ludowy Klub Sportowy Niegoszowianka Niegoszowice, Jurajski Klub Sportowy Zelków, Klub Sportowy Iskra Radwanowice, 

Ludowy Klub Sportowy "LOT - BALICE", Klub Sportowy Topór Aleksandrowice, Małopolska Akademia Sportu Mateo-Sport, Parafialny Klub 

Sportowy Milenium Skawina, Ludowy Klub Sportowy Radziszowianka Radziszów, Ludowy Klub Sportowy Borkowianka Borek Szlachecki, UKS 

Akademia Piłkarska Champions Skawina, Terenowy Klub Sportowy Skawinka Skawina, Regionalny Klub Sportowy Iskra Krzęcin, Ludowy Klub 

Sportowy "Wierzbowianka" Wierzbno, Ludowy Klub Sportowy Zieleńczanka Zielonki, Ludowy Klub Sportowy "Maszycanka" Maszyce, Miejski 

Klub Sportowy Skała 2004, Ludowy Klub Sportowy Jutrzenka Giebułtów, Fundacja Akademia Piłkarska Mam Talent Krzeszowice.

Dzieci w wieku 7-8 lat uprawiające piłkę nożną w kategorii Żak oraz kluby sportowe 

prowadzące taką działalność szkoleniową

Gminy powiatu krakowskiego: Zabierzów, 

Skawina, Zielonki, Skała, Wielka Wieś, 

Krzeszowice

Gminy powiatu proszowickiego: Koniusza

150 000,00 zł

KOM 11

Integracja mieszkańców 

Gminy Sułoszowa

EK

Projekt w swojej genezie zakłada integrację społeczną poprzez organizację ogólnorozwojowych zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Adresatami zadania są mieszkańcy powiatu Krakowskiego a w szczególności 

mieszkańcy gminy Sułoszowa oraz gmin ościennych. Beneficjentami ostatecznymi 

zadania będą dzieci, młodzież i dorośli- w sumie około 300 uczestników.

Sułoszowa, Wielmoża i Wola Kalinowska, 

część zajęć będzie prowadzona w Centrum 

Kultury w Sułoszowej

Obszar oddziaływania: Wszystkie działania 

skierowane są do mieszkańców powiatu 

krakowskiego, w szczególności  

pochodzących z gminy Sułoszowa i gmin 

ościennych.

150 000,00 zł

KOM 12

KALEJDOSKOP 

WYDARZEŃ

KD

Zadanie ma na celu zintegrowanie pokoleń poprzez wspólne wydarzenia, wspólną aktywację do działania i wspólnie spędzony czas. Głównym 

celem projektu jest eksperymentalny i innowacyjny eksperyment, który łączy pokolenia. Z roku na rok zauważamy rozłam pokoleniowy, 

młodzież nie rozumie osób starszych a starsi nie rozumieją młodzieży. Obecny czas pandemii pokazuje jednak, że wspólna praca zbiera 

największe dobre rezultaty współpracy międzypokoleniowej. Różne wydarzenia mogą połączyć lokalną społeczność w jedność.  Dlatego 

projekt zakłada połączenie kultury, sportu i tradycji. Chcę zintegrować społeczność poprzez wspólne wydarzenia takie jak: - wydanie albumu 

poświęconego miechowskim muzykom; - zorganizowanie festiwalu muzycznego; - zorganizowanie Miechowskiego Biegu Niepodległości z 

użyciem sprzętu pomiarowego; - wydanie Miechowskiego Przepiśnika. Miechowski Eksperyment rozwiązuje następujące problemy: - 

aktywizuje pokolenia do wspólnego działania; - wzmacnia świadomość młodych ludzi o swoim regionie; - łączy pokolenia; - zaszczepia w 

lokalnej grupie odbiorców, chęci spędzania wolnego czasu w swoim regionie; - zniweluje możliwość zatracenia tradycji lokalnej - aktywizuje do 

udziału w wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Warto zagłosować na ten projekt, ponieważ skupia w sobie najważniejsze potrzeby ludzi, 

czyli kontakt z drugim człowiekiem. Po przeprowadzeniu ankiet i wywiadów wśród lokalnej społeczności, najważniejszym problemem było 

osamotnienie i brak zrozumienia. Dlatego należy wprowadzić projekt, który nie selekcjonuje wiekowo ani też nie dzieli dziedzin aktywności. 

Obecnie ludzie potrzebują projektów wielofunkcyjnych, działających na różnych płaszczyznach, nasz projekt taki jest. Podczas wywiadów 

zebrałam najważniejsze informacje, tj. wiele osób podczas pandemii zaczęło układać swoje życie od nowa, zaczęli dość nietypowo, ponieważ 

od porządków domowych. Wtedy zaczęli sobie przypominać o zespołach muzycznych, słuchać starych płyt, czytać książki a między kartkami 

tych książek znajdowali przepisy swych krewnych jak i zdjęcia z wypiekami babci. Wiele osób narzekało na brak aktywności fizycznej ale też 

udokumentowania swoich wyników. Dlatego też zrodził się pomysł eksperymentu aby to czego potrzebują lokalne społeczności zrobićw 

jednym projekcie od słuchania muzyki biegania poprzez upieczenie sernika.

Beneficjentami proponowanego projektu są mieszkańcy powiatu miechowskiego w 

każdym wieku bez

jakichkolwiek selekcji. Projekt jest zadaniem bezpłatnym dla jego odbiorców i jest 

zadaniem ogólnodostępnym

Miasto Miechów - Gmina Miechów

Miasto Charsznica - Gmina Charsznica

MAŁOPOLSKA

150 000,00 zł

KOM 13

Kampania edukacyjna 

"Do trzech razy sztuka" 

skierowana do dzieci i 

młodzieży zamieszkałej 

na terenach wiejskich

KD

Ograniczona dostępność kultury dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenach wiejskich nie jest niczym zaskakującym. Jedyna możliwość 

obejrzenia/wysłuchania opery czy koncertu muzyki w wersji „na żywo” występuje w przypadku zorganizowania grupowego wyjazdu do 

większego ośrodka miejskiego. To zaś wiąże się z wieloma dodatkowymi kosztami - poza zakupem samego biletu. W związku z tym niewiele 

rodzin jest stać na tego typu spotkanie z kulturą. Dodatkowo pojawił się problem pandemii koronowirusa który także ograniczył możliwości 

dotarcia dzieci z terenów wiejskich do namacalnych dóbr kultury. Jak się jednak okazuje, problem z dostępnością do kultury dotyczy nie tylko 

kultury wysokiej, ale i kultury alternatywnej. Jak dowodzą badania („Młodzież na wsi”, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, A. 

Strzemińska i Maria Wiśnicka) młodzież ma dużą potrzebę rozwijania i zgłębiania wszelkiego przejawu sztuki digitalowej i alternatywnej, np. w 

postaci nagrania i zmontowania podcastu lub krótkiego nagrania wideo na popularne kanały społeczne (Instagram, YouTube, Vine). Młodzi 

mieszkańcy wsi i miasteczek ubolewają też nad brakiem dostępu do kin studyjnych wyświetlających ambitne kino niezależne i w ogóle różnego 

rodzaju sztuki alternatywnej.W odpowiedzi na potrzeby tej grupy planujemy kampanię edukacyjną pod nazwą „Do trzech razy sztuka!” 

oferującą spotkania z kulturą wysoką (muzyka poważna) i sztuką alternatywną (radiową i filmową). W ramach projektu zostaną 

przeprowadzone multidyscyplinarne działania: wykłady multimedialne, projekcie filmowe, warsztaty i różnego rodzaju działania twórcze 

wytwarzane przez dzieci i młodzież pod okiem ekspertów. W ten sposób kultura wysoka i alternatywna ma szansę zaistnieć na terenach 

wiejskich oraz zainteresować i zaangażować docelową grupę odbiorców z terenów wiejskich.

Uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich Gminy Skawina oraz Gminy 

Wieliczka

Gmina Skawina 

93 300,00 zł



KOM 14

Karate Kids - Subregion 

Krakowski Obszar 

Metropolitalny 

SI

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego 3 klubów działających na terenie gmin powiatu krakowskiego i 

miechowskiego: Małopolski Klub Karate, Klub Karate Mawashi, Małopolski Klub Karate Oyama. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup: - 

100 elementów Maty typu puzzle (proporcjonalnie od ilości zawodników), 100 szt. Kimon z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp 

Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego (proporcjonalnie od ilości zawodników),; - 100 szt. koszulek termo aktywnych 

(proporcjonalnie od ilości zawodników),; - 100 szt. wysokiej jakości ortalionów (proporcjonalnie od ilości zawodników); - laptopa wraz z 

oprogramowaniem umożliwiającym zarządzanie klubem; - zapewnienie profesjonalnej Kadry szkoleniowej.

dzieci i młodzież uprawiające karate, w szczególności najmłodsi adepci sztuk walki 

przede wszystkim dzieci w wieku szkoły podstawowej (6-14 lat) ale również 

młodzież w wieku 15-19 lat- przynależący do klubów oraz ich fili prężnie 

działających na rzecz swoich społeczności lokalnych.

gminy: Skawina, Miechów, Gołcza, 

Czernichów, Zabierzów, Świątniki Górne

150 000,00 zł

KOM 15

Kocham Piłkę – 

Subregion Krakowski 

Obszar Metropolitalny

SI

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego 2 klubów piłkarskich działających na terenie gmin powiatu krakowskiego: 

AP Rudawa oraz powiatu proszowickiego: Wierzbowianka Wierzbno. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup: - 80 kompletów (po 40 na 

klub) strojów sportowych (koszulka, spodenki, getry) z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, 

logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie; - 80 kompletów dresów z pełną 

identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów 

sportowych uczestniczących w projekcie (po 40 szt. na klub); - 80 szt. Piłek (po 40 szt. na klub); - 80 szt. ortaliony (po 40 szt. na klub); - dwa 

komplety drobnego sprzętu sportowego (płotki, drabinki, talerzyki, oznaczniki, tyczki, pachołki, itp.). - zapewnienie profesjonalnej Kadry 

szkoleniowej (4 Trenerów, oraz 2 Trenerów Bramkarzy po dwóch Trenerów i jednym Trenerze Bramkarzy na klub) oraz dwa wyjazdy na obóz 

sportowy (po jednym na klub). JAKI PROBLEM ROZWIĄZUJE/JAKĄ POTRZEBE ZASPOKAJA w związku z nowymi wymaganiami i trendem 

prowadzenia zajęć z dziećmi w małych grupach do 12 zawodników lub 20 ale z 2 trenerami. Chcąc dostosować się do wymogów PZPN i 

podnieść poziom szkolenia i uzyskać lepszy efekt pracy, co zaowocuje w przyszłości tym młodym sportowcom. W ramach projektu wspomóż te 

Kluby dodatkowymi Trenerami oraz Trenerem Bramkarzy. Ponad to celem projektu jest wyjazd dzieci na obóz sportowy w okresie 

wakacyjnym.

dzieci i młodzież uprawiające piłkę nożną, w szczególności najmłodsi adepci 

futbolu: skrzaty, żaki i orliki, ale też młodzicy, trampkarze, juniorzy - przynależący do 

klubów prężnie działających na rzecz swoich społeczności lokalnych.

Powiat krakowski: gmina Zabierzów

Powiat proszowicki: gmina Koniusza

150 000,00 zł

KOM 16

Łączy nas futbol w 

powiecie krakowskim!

SI

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających się we wzajemnym 

rozwoju: Słomniczanka Słomniki, LKS Niedźwiedź, Juvenia Prandocin, działających na terenie gminy Słomniki w powiecie krakowskim. Cel ten 

zrealizowany zostanie poprzez zakup: 

- 300 kompletów (po 100 na klub) strojów sportowych meczowych (koszulka, spodenki, getry) z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: 

logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie 

wraz z numerem na koszulce; 

- 300 kompletów dresów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego 

oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie (po 100 szt. na klub); 

- 300 szt. wysokiej jakości piłek meczowych rozm. 4 i 5 (po 100 szt. na klub); 

- 2 kompletów bramek o wymiarach: 3x1,5 m oraz 5x2 m (dla każdego z klubów).

- wypożyczenie boiska mobilnego pod kątem przeprowadzenia pokazowych treningów i małych gier dla zawodników z klubów-beneficjentów; 

- organizacja i obsługa turnieju sportowego finalizującego projekt, w tym przede wszystkim – zapewnienie profesjonalnych sędziów, opieki 

medycznej, animatorów, a także poczęstunku dla wszystkich uczestników oraz pamiątkowych medali i pucharów za uczestnictwo.

dzieci i młodzież uprawiający piłkę nożną, w szczególności najmłodsi adepci futbolu: 

skrzaty, żaki, orliki, ale także młodzicy, trampkarze, juniorzy - przynależący do 

klubów prężnie działających na rzecz społeczności lokalnych.

gmina Słomniki

150 000,00 zł

KOM 17

Małopolska Akademia 

Futbolu dla Subregionu 

Krakowski Obszar 

Metropolitalny

SI

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających się we wzajemnym 

rozwoju: LKS Wisła Rząska, LKS Wolanka Wola Filopowska oraz Małopolska Akadamie Futbolu, działających na terenie gmin: Krzeszowice i 

Zabierzów w powiecie krakowskim. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup: 

- 300 kompletów (po 100 na klub) strojów sportowych meczowych (koszulka, spodenki, getry) z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: 

logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie 

wraz z numerem na koszulce; 

- 300 kompletów dresów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego 

oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie (po 100 szt. na klub); 

- 300 szt. wysokiej jakości piłek meczowych rozm. 4 i 5 (po 100 szt. na klub); 

- 2 kompletów bramek o wymiarach: 3x1,5 m oraz 5x2 m (dla każdego z klubów).

- wypożyczenie boiska mobilnego pod kątem przeprowadzenia pokazowych treningów i małych gier dla zawodników z klubów-beneficjentów; 

- organizacja i obsługa turnieju sportowego finalizującego projekt, w tym przede wszystkim – zapewnienie profesjonalnych sędziów, opieki 

medycznej, animatorów, a także poczęstunku dla wszystkich uczestników oraz pamiątkowych medali i pucharów za uczestnictwo

dzieci i młodzież uprawiający piłkę nożną, w szczególności najmłodsi adepci futbolu: 

skrzaty, żaki, orliki, ale także młodzicy, trampkarze, juniorzy - przynależący do 

klubów prężnie działających na rzecz społeczności lokalnych.

gminy: Krzeszowice i Zabierzów

150 000,00 zł

KOM 18

MAŁOPOLSKA 

AKADEMIA SIATKÓWKI

SI

Rosnące zainteresowanie dzieci i młodzieży piłką siatkową, jako przyszłym sposobem na życie, skłania do podejmowania działań mających na 

celu doskonalenie umiejętności w tej dziedzinie sportu. „Małopolska Akademia Siatkówki” to zadanie skierowane do dzieci i młodzieży 

mieszkającej w powiecie krakowskim, wielickim i proszowickim. Celem zadania jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki 

siatkowej. Zadanie będzie bezpłatne i ogólnodostępne dla uczestników projektu (dzieci i młodzież z powiatów: krakowskiego, wielickiego, 

proszowickiego). W ramach zadania będą organizowane zajęcia szkoleniowe (treningowe), dostosowane do wieku i umiejętności uczestników. 

Adresatami zadania będą dzieci i młodzież w wieku szkolnym (9-16 lat) mieszkający 

na terenie powiatu krakowskiego, wielickiego, proszowickiego.

Miasta i Gminy w powiecie krakowskim, 

wielickim, proszowickim.

150 000,00 zł



KOM 19

MAŁOPOLSKA KOCHA 

SIATKÓWKĘ - wsparcie 

szkółek i klubów 

siatkarskich z subregionu 

Krakowskiego

Obszaru 

Metropolitalnego.

SI

Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z rejonu powiatów: krakowskiego, proszowickiego i wielickiego prowadzących 

doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, a 

niezbędny sprzęt sportowy (piłki, siatki) oraz finansowanie ryczałtów sędziowskich i transportu na zawody sportowe. Zadanie ma na celu 

wzmocnienie Klubów siatkarskich subregionu Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego ,aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia, 

rozwijać pasję oraz pogłębiać umiejętności w zakresie piłki siatkowej wśród swoich zawodników. Zadanie skierowanie dla szkółek i klubów 

siatkarskich szkolących w sposób ogólnodostępny dla każdego.

Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów uprawiających 

piłkę siatkową.

Proszowice, Liszki, Niepołomice, 

Krzeszowice, Wieliczka, Staniątki, Skawina.

150 000,00 zł

KOM 20

MIĘDZYPOKOLENIOWE 

ZMAGANIA PRZY 

SZACHOWNICY

SI

Projekt ujmuje wszystkie aspekty gry szachowej, od nauki dla początkujących po wykłady dla zaawansowanych; od treningu, przez ćwiczenia, 

po turnieje; wspomaga kariery sportowe uzdolnionej młodzieży, zawiera w sobie zajęcia dochodzące jak I obozy sportowe; przewiduje 

spotkania z mistrzami świata, trenerem reprezentacji kraju i psychologiem; pokazuje szachy w sztuce filmowej, aktywuje uczestników do 

twórczości plastycznej i literackiej; daje szansę klubom/sekcjom szachowym oraz innym jednostkom (np.: szkołom, domom kultury, itp.) na 

doposażenie w profesjonalny sprzęt.

Projekt jest spójny ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego W kwestii kształtowania i wzmacniania poczucia tożsamości regionalnej 

Małopolan, a także możliwości zabezpieczenia czasu wolnego dzięki wykorzystaniu potencjału dziedzictwa regionalnego i kultury, który 

„drzemie" w subregionie. Projekt uwzględnia następujące działania: a) działanie nr I - gramy z mistrzami świata i amatorami, animujemy, 

uczymy, popularyzujemy, promujemy projekt b) działanie nr 2 - organizacja czterech obozów szkoleniowych w czasie trwania projektu. c) 

działanie nr 3 - organizacja Mistrzostw Subregionu Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego, w tym eliminacji w poszczególnych powiatach. d) 

działanie nr 4 - wyposażenie sprzętowe klubów oraz innych podmiotów organizujących rozgrywki szachowe. e) działanie nr 5 - promocja i 

wspomaganie kariery sportowej uzdolnionej młodzieży, poprzez udział najzdolniejszych szachistów w prestiżowych turniejach 

międzynarodowych rozgrywanych w Polsce; f) działanie nr 6 - prezentowanie gry szachowej i zagadnień Z nimi związanymi w filmach, sztukach 

plastycznych i literaturze. g) działanie nr 7 - zagwarantowania wszystkim uczestnikom projektu bezpiecznego udziału w w/w działaniach. h) 

działanie nr 8 - popularyzacja wolontariatu, poprzez mobilizację osób celem rozwinięcia aktywnej postawy obywatelskiej. i) działanie nr 9 - 

podsumowanie statystyczne i sporządzenie sprawozdania. Wszystkie działania są dopełnieniem tych, które są zawarte w statucie klubu, są 

zgodne Z dziedziną szachową oraz integracją i utożsamianiem się uczestników projektu z Subregionem Metropolitarnym Krakowskim. Działania 

te zaspokajają szerokie potrzeby zainteresowanych środowisk w zakresie, jaki niesie ze sobą gra w szachy.

Adresatami zadania będą wszyscy mieszkańcy zamieszkujący Subregion Krakowski Z 

zainteresowaniami do gier umysłowych, zamierzający rozwijać swoje pasje 

sportowe, wiążące swoją przyszłość zawodową i rekreacyjną z korzyściami 

intelektualnymi, jakie niesie ze sobą gra w szachy. Poprzez udział w realizowanych 

imprezach szachowych zamierzamy połączyć pokolenia i skoncentrować ich 

przedstawicieli wokół poszczególnych działań. Szachy są grą wielopokoleniową. 

Często widuje się grających na jednej szachownicy kilku czy kilkunastoletnie dziecko 

z osobą w podeszłym wieku. Wiek nie stanowi bariery uniemożliwiającej rywalizację 

gdyż w tej grze nie liczą się płeć, wzrost, waga, czy sprawność ruchowa lecz intelekt 

i siła umysłu. Brak wspomnianych barier ułatwia rodzicom (dziadkom) utrzymanie 

lepszego kontaktu z dzieckiem poprzez dodatkowy obszar wspólnych 

zainteresowań, które stwarza realizacja projektu.

Miechowski: Miechów,

Wielicki: Wieliczka, Kłaj, Szarów, 

Targowisko, Staniątki, Niepołomice, 

Podłęże, Suchoraba,

Proszowicki: Proszowice, Koszyce,

Krakowski (bez m. Kraków): Skawina, 

Krzeszowice, Zabierzów

150 000,00 zł

KOM 21

MUZYKA I SŁOWO

KD

„Muzyka i słowo” to edukacyjny cykl, bezpłatnych koncertów kameralnych, połączony z prelekcją dedykowanych mieszkańcom Domów 

Pomocy Społecznej (Seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami). Głównym założeniem projektu jest edukacja a także forma muzykoterapii 

poprzez udostępnienie zasobów kultury muzycznej. 

Istotnym elementem projektu jest nawiązanie współpracy z instytucjami kultury, które odwiedzą mieszkańców DPS-ów w ich siedzibie. Wyjście 

poza obszar działania instytucji i stworzenie atmosfery koncertowej w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnościami czy Seniorów, 

przełamuje nie tylko barierę architektoniczną, finansową, ale też mentalną. Stworzenie namiastki wyjścia do filharmonii i uczestniczenia w 

życiu kulturalnym odpowiada na potrzeby każdego człowieka jaką jest otaczanie się duchowym pięknem. Osoby występujące podczas 

koncertów są pracownikami Filharmonii Krakowskiej (instrumentaliści i chórzyści), dzięki czemu koncerty wykonywane będą na wysokim 

poziomie artystycznym. Prelegenci zaangażowani do projektu na co dzień współpracują z Wydziałem Muzykoterapii na Akademii Muzycznej. 

Projekt zakłada organizację 24 spotkań (8 koncertów tematycznych w trzech lokalizacjach na terenie Grabie, Sułków i Biskupice). 

Muzyka i słowo adresowane są do Seniorów 60+, osób z niepełnosprawnościami, 

personelu Domów Pomocy Społecznej oraz dla uczestników programów 

integracyjnych organizowanych przez Caritas. 

Sułków 

Grabie

Biskupice

97 400,00 zł

KOM 22

Muzyka i Światła. Cykl 

koncertów 

edukacyjnych.

KD

Czy w mniejszych miastach nie ma prawa dziać się nic ciekawego? Czy człowiek z miasta oddalonego od metropolii nie może zaznać kultury na 

wyższym poziomie? A może bariera odległości jest zbyt wielka?Cykl koncertów edukacyjnych „Muzyka i  Światła” jest zaprzeczeniem tych tez, 

umożliwi bowiem on mieszkańcom powiatów proszowickiego i krakowskiego udział w koncertach muzyki klasycznej. Koncerty połączone będą 

z pokazem świetlnym, starannie wyreżyserowanym do muzyki wykonywanej na żywo. Poszczególne widowiska adresowane będą dla 

wszystkich grup wiekowych odbiorców, począwszy od najmłodszych, po seniorów. Zorganizowanie koncertów w mieście Proszowice, będzie 

również udogodnieniem dla osób, które ze względu na brak możliwości dojazdu lub ograniczenia zdrowotne, niepełnosprawność, nie mogą 

dojechać do oddalonych metropolii, gdzie na stałe organizowane są koncerty. Udział w koncertach umożliwi także ponadlokalną integrację 

mieszkańców powiatów proszowickiego i krakowskiego. 

Zadanie jest skierowane do wszystkich mieszkańców powiatów proszowickiego i 

krakowskiego.  

Centrum Kultury i Wypoczynku w 

Proszowicach – miejsce realizacji. 

Zadanie skierowane do mieszkańców 

powiatów proszowickiego i krakowskiego 

(gminy: Koniusza, Koszyce, Nowe Brzesko, 

Pałecznica, Proszowice, Radziemice; 

Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, 

Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, 

Kocmyrzów-Luborzyca, Krzeszowice, Liszki, 

Michałowice, Mogilany, Skała, Skawina, 

Słomniki, Sułoszowa, Świątniki Górne, 

Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki). 

69 000,00 zł



KOM 23

Nauka pływania z 

elementami korekty wad 

postawy dla 

mieszkańców 

subregionu 

Krakowskiego Obszaru

Metropolitalnego

SI

"Nauka pływania z elementami korekty wad postawy dla mieszkańców subregionu Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego to projekt służący 

organizacji ogólnorozwojowych zajęć sportowych dzieciom, młodzieży i+D26 dorosłym

z nauki pływania włączając elementy korekty wad postawy i rehabilitacji. Organizacja zajęć będzie odbywać się w grupach ze względu na 

umiejętności. Zajęcia mają na celu edukację oraz aktywizację sportową mieszkańców sąsiadujących ze sobą powiatów i nawiązaniu relacji 

partnersko-sportowych. Mają pełnić istotną funkcję profilaktyki

prozdrowotnej i pobudzania świadomości w zakresie znaczenia zdrowego trybu życia i zaszczepienie postawy fair play. Zadanie jest również 

odpowiedzią na walkę z wykluczeniem społecznym ze względu na status finansowy rodziny oraz odpowiedzią na selekcję z uwagi na talent i 

predyspozycje sportowe. Projekt zakłada, że udział w

zajęciach będzie bezpłatny - zajęcia ogólnodostępne.  Zajęcia sportowe będą prowadzone przez doświadczonych trenerów i instruktorów. 

Adresatami zadania są dzieci , młodzież ,dorośli oraz seniorzy. Zadanie będzie realizowane na pływalni 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

Proszowice Sp. z o.o. Gmina

Proszowice. Obszar oddziaływania to 

subregion Krakowski Obszar 

Metropolitarny. 150 000,00 zł

KOM 24

Nauka programowania 

dla dzieci i młodzieży 

powiatu krakowskiego 

przy szkole podstawowej 

im. Św. Jana Kantego
EK

Zadanie polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwóch rocznych cykli otwartych kursów 

programowania przy szkole podstawowej im. św. Jana Kantego w Liszkach dla dzieci i młodzieży (2 grupy

wiekowe) powiatu krakowskiego. Ideą zadania jest pobudzenie ciekawości poznawczej dzieci i młodzieży,

rozwój umiejętności logicznego I twórczego myślenia, wpajanie im konsekwencji i skupienia na osiąganiu

założonych celów. Realizacja zadania wspomoże rozwój kompetencji cyfrowych zarówno nauczycieli z

terenów wiejskich (poprzez odpowiednie przygotowanie do prowadzenia kursów) jak i młodych

uczestników kursów, przyczyniając się do wyrównywania szans edukacyjnych.

Adresatami zadania są dzieci I młodzież powiatu krakowskiego w wieku 6-13 lat. Zadanie będzie realizowane na terenie 

szkoły podstawowej im. św. Jana Kantego w 

Liszkach.

142 000,00 zł

KOM 25

Nowocześnie i 

bezpiecznie - 

podniesienie standardu 

szkolenia piłkarskiego w 

Krakowskim Obszarze

Metropolitalnym 

SI

Głównym celem projektu jest podniesienie potencjału sportowego i poprawa standardu szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży przez 

wyposażenie dwóch klubów piłkarskich z powiatów krakowskiego, tj. LKS „Błękitni" Modlnica oraz KS „Płomień" Jerzmanowice w niezbędny 

sprzęt sportowy, taki jak dresy, stroje piłkarskie, ortaliony, kurtki sportowe, rękawice bramkarskie i piłki, akcesoria treningowe, takie jak bramki 

przenośne, worki na piłki, reboundery, trenażery, kompresory, znaczniki, kamizelki, maty celnościowe, torby na sprzęt dla zawodników oraz 

torby medyczne oraz urządzenia i elementy wspomagające proces treningowy: zestawy nagłośnieniowe, zestawy do nagrywania i analizy 

treningów i turniejów, laptopy z oprogramowaniem oraz defibrylator AED w kapsule typu ROTAID. Realizacja projektu i wprowadzenie 

nowoczesnych technologii przyczyni się do popularyzacji aktywnego trybu życia w powiecie i wpłynie pozytywnie na młodzież, która będzie 

mieć doskonałe warunki do rozwijania swojego potencjału sportowego. Wyposażenie w defibrylator pozwoli wypełnić najnowsze wytyczne 

regulaminu medycznego UEFA, a jednocześnie pozwoli na większy dostęp do urządzeń mogących ratować Życie dla całej lokalnej społeczności. 

Podsumowaniem i niejako zwieńczeniem projektu będzie organizacja turnieju piłkarskiego dla najmłodszych adeptów piłki nożnej na stadionie 

w Modlnicy, z udziałem zaproszonych klubów i akademii piłkarskich z terenu Małopolski.

Zadanie adresowane jest do dzieci i młodzieży, zawodników i zawodniczek w wieku 

5-18 lat,

uprawiających piłkę nożną, mieszkańców powiatu krakowskiego.

Gmina Wielka Wieś, Gmina Jerzmanowice-

Przeginia, Gmina Zabierzów

150 000,00 zł

KOM 26

Ocalmy od zapomnienia 

— Szlakiem 

małopolskich kapliczek, 

krzyży i figur – Gmina 

Nowe Brzesko

KD

Zadanie polega na wydaniu darmowego przewodnika książkowego po nowobrzeskich kapliczkach, krzyżach oraz figurach przydrożnych. 

Dodatkowo będzie udostępniona darmowa aplikację na telefon z opisem obiektów i zdjęciami wraz z mapą oraz zostanie stworzona strona 

internetowa o tej tematyce. Poza tym będzie zorganizowane spotkanie promujące zarówno książkę, jaki i aplikacje i stronę internetową, 

podczas którego zostanie zorganizowana zbiórka na odnowienie najbardziej zniszczonych

kapliczek w Gminie Nowe Brzesko. Pragnę nadmienić, że każda rodzina zamieszkująca Gminę otrzyma darmową kopię przewodnika, oraz część 

z nich będzie udostępniania nieodpłatnie turystom i osobom zainteresowanym tematyką spoza Gminy. Działania będą mieć zarówno aspekt 

kulturalno - historyczny jak i turystyczny. Głównymi celami są przybliżenie mieszkańcom Gminy Nowe Brzesko, powiatu proszowickiego , 

ościennych powiatów i województwa małopolskiego  historii tego typu zabytków oraz zwiększenia liczby turystów odwiedzających Gminę 

Nowe Brzesko (szczególnie w aspekcie turystki rowerowej) . W Gminie znajduje się około 60 tego typu obiektów, niektóre z nich są 

odnowione, zaś niektóre wymagają renowacji. Mam nadzieję, że działania te spowodują wzrost zainteresowania tego typu elementami 

architektury sakralnej oraz historią mojej Gminy i będzie to stanowić spuściznę dla następnych pokoleń. Poza tym istnieje szansa, że 

wypływem tej publikacji niektóre z kapliczek zostaną odnowione przez samych mieszkańców, bądź uda się pozyskać fundusze na ich renowację 

(np. od sponsorów). Aplikacja na telefon może zwiększyć napływ turystów do mojej Gminy, gdyż około 90% obiektów znajduję się przy 

drogach gminnych bądź powiatowych, które często używane są przez turystów jeżdżących na rowerach. Dzięki wieczorowi promującemu 

książkę i aplikacje wraz ze stroną internetową być może uda się rozpropagować tą ideę i choć po części zebrać fundusze potrzebne na 

odnowienie najbardziej zniszczonych obiektów. Dodatkowo projekt ten doskonale wpisuje się w tematykę  małopolskich kapliczek  - coraz to 

więcej instytucji i osób prywatnych porusza temat małopolskiego dziedzictwa kulturowego i dzięki tym działaniom jeszcze bardziej przyczynimy 

się do zainteresowania tą kwestią. 

Zadanie jest skierowane dla każdej grupy wiekowej, mam na myśli zarówno dzieci, 

młodzież, dorosłych oraz osoby starsze. Osoby te mogą zamieszkiwać Gminę Nowe 

Brzesko, bądź wywodzić się z terenu Gminy. Działania również ukierunkowane są na 

osoby spoza Gminy, w tym województwa małopolskiego, ludzi którzy lubią tego 

rodzaju tematykę, interesują się historią, architekturą, religią oraz na turystów, 

przede wszystkich na rowerowych, ale również zmotoryzowanych i pieszych. 

Pragnę nadmienić, że w przypadku turystyki rowerowej niebagatelne znaczenie ma 

tutaj bliskość Krakowa ( ok 30 kilometrów) i faktu upowszechniania się jazdy na 

rowerze jako pożytecznego sposobu spędzania wolnego czasu.

Miejscem realizacji zadania jest obszar 

Gminy Nowe Brzesko. Jednakże obszar 

oddziaływania jest znacznie większy, są to 

osoby z powiatu proszowickiego oraz 

ościennych powiatów jak również z miasta 

Kraków i osób z innych terenów 

województwa małopolskiego.

149 000,00 zł

KOM 27

odLOTowe dzieciaki - 

upowszechnianie kultury 

fizycznej w Gminie Liszki

SI

odLOTowe dzieciaki to projekt, którego celem jest upowszechnianie kultury fizycznej i podniesienie standardu szkolenia piłkarskiego dzieci i 

młodzieży na terenie powiatu krakowskiego - Gminy Liszki przez wyposażenie dwóch klubów piłkarskich, tj. LKS Lotnik Kryspinów oraz LKS 

Kaszowianka Kaszów.

ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej. W ramach zadania doposażone zostaną ww. stowarzyszenia sportowe szkolące dzieci i młodzież 

poprzez zakup sprzętu sportowego, sprzętu multimedialnego służącemu uatrakcyjnieniu codziennych treningów oraz zakup sprzętu 

niezbędnego do utrzymania boiska sportowego LKS Lotnik Kryspinów. Ponadto przewidywane jest zorganizowanie zajęć techniki 

indywidualnej, a uczestnicy zajęć objęci zostaną darmową specjalistyczną opieką lekarza oraz fizjoterapeuty. W ramach zadania zostanie 

zorganizowany turniej z udziałem zaproszonych klubów sportowych z terenu Małopolski.

dzieci i młodzież w wieku 5-18 lat z terenu Gminy Liszki uczestniczące w zajęciach 

piłki nożnej

gmina Liszki

150 000,00 zł



KOM 28

Oswoić emocje

PS

XXI wiek stawia przed nami kolejne wyzwania. Bez wątpliwości jednym z nich jest zachowanie dobrego zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży 

oraz dorosłych.  Coraz częściej dzieci stają przed problemami, które w sferze emocjonalnej je przerastają,  a dorośli  nawet jeśli chcą to zdarza 

się, że nie wiedzą jak pomóc sobie czy swoim dzieciom. Dlatego mamy na celu działać kompleksowo i zapewnić w szkołach na terenie całej 

gminy Słomniki opiekę psychologa-psychoterapeuty dla dzieci, zorganizować warsztaty dla młodzieży dot. radzenia sobie z emocjami oraz 

kształtujące umiejętności komunikacji, a także rozpocząć działalność otwartego dla wszystkich mieszkańców powiatu krakowskiego, 

miechowskiego oraz proszowickiego punktu oferującego pierwszą pomoc psychologiczną w kryzysie.

Adresatami prowadzonych warsztatów oraz konsultacji psychologicznych są dzieci i 

młodzież w klasach 4-8 szkoły podstawowej na terenie gminy Słomniki. Natomiast 

punkt oferujący pierwszą pomoc psychologiczną w kryzysie jest kierowany do 

dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, które znalazły się w kryzysowej sytuacji.

Miejsce realizacji: Gmina Słomniki   

Obszar oddziaływania zadania:Warsztaty 

oraz konsultacje psychologiczne dla dzieci 

na terenie gminy Słomniki. Natomiast punkt 

oferujący pierwszą pomoc psychologiczną 

w kryzysie jest kierowany do dzieci, 

młodzieży oraz osób dorosłych, które 

znalazły się w kryzysowej sytuacji, 

pochodzących z:

powiat Krakowski: gmina Słomniki, 

Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, 

Iwanowice, Zielonki Skała, Sułoszowa

powiat Miechowski: gmina Miechów, 

Gołcza, Racławice, Słaboszów, Książ Wielki, 

Kozłów, Charsznica, 

powiat Proszowicki: gmina Proszowice, 

Koniusza, Radziemice, Pałecznica, Nowe 

Brzesko, Koszyce

149 040,61 zł

KOM 29

Piłka nożna dla każdego!

SI

„Piłka nożna dla każdego" To projekt promujący zdrowy i aktywny tryb wypoczynku poprzez grę i rozwój

umiejętności piłkarskich we wszystkich możliwych kategoriach wiekowych od żaka po oldboja bez względu na

obecny stan umiejętności. Poprzez realizację zadania chcemy umożliwić uprawienie sportu wszystkim

zainteresowanym na najwyższym możliwym poziomie korzystając z atrakcyjnego sprzętu treningowego oraz

dzięki wykwalifikowanej kadrze trenerskiej. Ważną częścią projektu będzie organizacja turniejów w różnych

kategoriach wiekowych, dzięki czemu chcemy pokazać jak wiele pozytywnych emocji daje uprawianie sportu.

Adresatami zadania są chłopcy i dziewczęta, mężczyźni i kobiety którzy chcą 

regularnie rozwijać swoje

umiejętności piłkarskie pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej. Przedział 

wiekowy jest wręcz

nieograniczony, zależy nam by w projekcie udział wzięli dzieciaki w wieku od 6-tego 

roku życia po

dorosłych mężczyzn w wieku nawet 65 lat i starszych, czyli tak zwanych oldbojów.

Obiekt Klubu Sportowego Wiarusy 

Igołomia, Igołomia 269, 32-125 

Wawrzeńczyce na terenie gminy

Igołomia-Wawrzeńczyce. Obszar 

oddziaływania to: Gmina lgołomia-

Wawrzeńczyce, Gmina

Niepołomice, Gmina Koniusza, Gmina 

Kocmyrzów-Luborzyca, Gmina Proszowice.

149 795,00 zł

KOM 30

Podkrakowskie granie – 

Subregion Krakowski 

Obszar Metropolitarny

SI

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego 3 klubów piłkarskich działających na terenie gmin powiatu krakowskiego: 

Maszycanka Maszyce, Kmita Zabierzów, Skawinka Skawina. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup: - 120 kompletów (po 40 na klub) 

strojów sportowych (koszulka, spodenki, getry) z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp 

Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie; - 120 kompletów dresów z pełną identyfikacją 

wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych 

uczestniczących w projekcie (po 40 szt. na klub); - 120 szt. wysokiej jakości torby na sprzęt sportowy (po 40 szt. na klub); - 120 szt. ortaliony 

(po 40 szt. na klub); - zapewnienie profesjonalnej Kadry szkoleniowej (6 Trenerów, oraz 3 Trenerów Bramkarzy po dwóch Trenerów i jednym 

Trenerze Bramkarzy na klub). JAKI PROBLEM ROZWIĄZUJE/JAKĄ POTRZEBE ZASPOKAJA w związku z nowymi wymaganiami i trendem 

prowadzenia zajęć z dziećmi w małych grupach do 12 zawodników lub 20 ale z 2 trenerami. Chcąc dostosować się do wymogów PZPN i 

podnieść poziom szkolenia i uzyskać lepszy efekt pracy, co zaowocuje w przyszłości tym młodym sportowcom. W ramach projektu wspomóż te 

Kluby dodatkowymi Trenerami oraz Trenerem Bramkarzy. Ponadto celem projektu jest organizacja finałowego turnieju piłki nożnej. 

dzieci i młodzież uprawiające piłkę nożną, w szczególności najmłodsi adepci 

futbolu: skrzaty, żaki i orliki, ale też młodzicy, trampkarze, juniorzy - przynależący do 

klubów prężnie działających na rzecz swoich społeczności lokalnych.

Gmina Skała, Zabierzów, Skawina

150 000,00 zł

KOM 31

Podniesienie szkolenia i 

rozwoju sportowego, 

osobistego u dzieci i 

młodzieży w Gminach 

Słomniki - Iwanowice 

SI

Zadanie dotyczy zwiększenia poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, poprzez ofertę całorocznych zajęć sprawnościowych w tym 

piłkarskich oraz tanecznych oraz wydarzeń sportowych w tym wakacyjny obóz sportowy. Oferta ma w sobie wiele wydarzeń sportowych oraz 

zajęć sportowych pozalekcyjnych które pozwalają rozwijać sprawność, pasję, i zapobiegać problemom społecznym. 

Dzieci w wieku 2-13 lat i ich rodziców. Gmina Iwanowice

150 000,00 zł

KOM 32

PRAWDZIWY 

WOJOWNIK NIE WALCZY 

NA ULICY - PROGRAM 

AKTYWIZACJI DZIECI I 

MŁODZIEŻY POPRZEZ 

SPORT (KOM)
SI

Bezpłatne zajęcia sportowe Ju-jitsu dla dzieci i młodzieży. Zadanie dotyczy dziedziny sportowej, głównym jego celem jest organizacja i 

koordynacja zajęć sportowo rekreacyjnych

w dyscyplinie Ju-Jitsu oraz propagowanie zdrowego i aktywnego sposób zagospodarowania czasu wolnego. Zadanie skierowane jest do 

wszystkich chętnych dzieci bez względu na status materialny; pozwala na rozwój młodych

ludzi w dziedzinie sportu Ju-Jitsu co może mieć znaczący wpływ na przyszłość, uczy współpracy, poprawnych relacji, empatii, samodyscypliny, 

zapobiega patologiom, otwiera możliwości młodym ludziom; promuje Województwo Małopolskie, subregion Obszaru Metropolitarnego jako 

przyjazne aktywności fizycznej i dające możliwości sportowcom. Warto zagłosować aby dać szansę dzieciom na ich rozwój i wykorzystanie 

możliwości jakie niesie za sobą sportowy

tryb życia. Działania jakie będą poczynione w realizacji zadania to m.in. otwarcie miejsc treningowych, wyposażenie sali treningowych w sprzęt, 

wyposażenie uczestników w stroje sportowe, sprzęt specjalistyczny do koordynowania pracy i poczynań młodych sportowców, wyszkolenie 

młodych sportowców. Realizacja zadania przewidziana jest na dwa miejsca lokalizacyjne w kilku grupach treningowych.

Zadanie jest skierowane do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym trenującej oraz 

chcącej rozpocząć sportową przygodę

Subregion Krakowski Obszar 

Metropolitarny

Miasto Wieliczka, zakres działania na cały 

powiat (chętne dzieci i młodzież z samego 

miasta Wieliczka jak również

gminy i powiatu) oraz miejscowość Skała 

wraz z powiatem krakowskim w jakim się 

znajduje 

132 950,00 zł



KOM 33

Siatkówka  w  

Zabierzowie -  

ogólnorozwojowe 

zajęcia sportowe dla 

dzieci i młodzieży z 

elementami siatkówki.

SI

Niniejszy projekt zdania  zakłada organizację bezpłatnych ogólnorozwojowych zajęć sportowych z elementami siatkówki dla dzieci i młodzieży 

w przedziale wiekowym 6-18 lat, którego  celem będzie edukowanie i aktywizowanie najmłodszych mieszkańców   Zabierzowa  i okolic  do 

czynnego  uprawiania sportu oraz  zachęcenie   ich do prowadzenia  zdrowego trybu życia. Proponowane  zadanie  jest   zadaniem w  formule 

otwartej  tzn że  beneficjenci zadania mogą  dołączyć do  grup treningowych w każdej chwili oraz  przez  cały rok  prognozuje się, że  z zadania 

skorzysta ok 400 mieszkańców. Proponowane  zajęcia  sportowe  mają na celu edukację oraz aktywizację sportową najmłodszych mieszkańców 

Zabierzowa i  okolic  oraz  pełnić istotną funkcję profilaktyki prozdrowotnej i pobudzania świadomości w zakresie znaczenia „zdrowego trybu 

życia”  zaszczepianie postawy fair  play w życiu. Projekt  zadanie jest odpowiedzią na walkę z wykluczeniem społecznym ze względu na status 

finansowy rodziny, oraz odpowiedzią na selekcję z uwagi na talent sportowy i predyspozycję i  uwarunkowania fizyczne.  Zadanie realizowane 

będzie od  15 marca 2022  do  15 grudnia 2022 z przerwą od 1  lipca  do  31 sierpnia 2022 łącznie przez  okres 10  miesięcy. Przy czym zajęcia 

sportowe rozpoczną   się od 1 kwietnia 2022. Zadanie  jest  pokłosiem prowadzonych obserwacji i analiz  zarówno  potrzeb  mieszkańców 

Zabierzowa i okolic , oczekiwań  ( bo są to 2 różne rzeczy) a także kalką  tożsamego zadania  realizowanego przez   poprzednie  edycje  w 

Krakowie.  Z  uwagi na to iż  Zabierzów   jest obwarzankiem  Krakowa i wiele  dzieci w różnym przedziale wiekowym  uczy się  w  Krakowie  w 

różnych  szkołach  do realizatorów zadania  Krakowskiego (zadanie Siatkówka  w  Krakowie  -  3 edycje  realizowane przez  4 lata)   zadawało 

wiele zapytań o możliwość  przystąpienia   do   projektu  a  tym samym uczestnictwa  w zajęciach – niestety  z uwagi  na  regulamin  nie  mogły  

korzystać i  by być  beneficjentami tamtego zadania, gdyż zadanie krakowskie  skierowane było do mieszkańców  Krakowa. Na terenie   

Zabierzowa  i  okolic   brak  jest  BEZPŁATNYCH  zajęć  sportowych dla dzieci  i młodzieży -  a jak pokazują  badania  -  rodzice/opiekunowie   w 

pierwszej kolejności  po zaspokojeniu  podstawowych potrzeb swoich podopiecznych jako  kolejne wybierają  te  rozwijające  intelekt i 

uzupełniające właśnie te  deficyty wśród swoich dzieci/ podopiecznych  a  edukacja  sportowa   schodzi  na dalszy plan. Należy  zaznaczyć  ze z  

przeprowadzonej  analizy  rynku usług sportowych na terenie Zabierzowa i  okolic  można wyciągnąć  wnioski że   koszt miesięcznych zajęć  

sportowych  to  min 100 zł na osobę  a średni koszt   to 180 zł na jedni dziecko.

Beneficjentami projektu będą wszystkie dzieci i młodzież z  Zabierzowa.

 Z uwagi na jego „otwarty model” beneficjentów zadania możemy podzielić na dwie 

zasadnicze grupy - beneficjentów bezpośrednich i pośrednich. Do pierwszej grupy 

można zaliczyć wszystkich mieszkańców w przedziale wiekowym 6-18 lat, zarówno 

dziewcząt jak i chłopców, którzy wezmą  udział w zadaniu. Natomiast do grupy 

beneficjentów pośrednich można zaliczyć ich rodziców/opiekunów/dziadków, 

krewnych, przyjaciół, którzy są podmiotami decydującymi o uczestnictwie 

małoletnich w zajęciach oraz  na  których życie  zadanie ma wpływ. Tak olbrzymi 

zakres odbiorców w pełni potwierdza uniwersalność projektu, uzasadniając jego 

realizację we wnioskowanym zakresie. Z uwagi na szerokie ramy projektu, brak 

czynników dyskwalifikujących i ograniczających do udziału w zadaniu szacuje się, że 

bezpośrednio w zadaniu udział weźmie blisko 400 młodych obywateli Zabierzowa.

Ośrodek Sportu i Rekreacji  Zabierzów

32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 15 a

Dyrektor  Adam Liss

150 000,00 zł

KOM 34

Stowarzyszenie OSP - 

Klub sportowy - SKS „ 

ISKRA"

SI

Szkolenie- zajęcia piłkarskie dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń mających wpływ na korekcje wad postawy. Klub 

Sportowy ISKRA jako organizator przedsięwzięcia będzie organizował treningi na terenie Gminy Pałecznica, oraz Gmin ościennych Radziemic i 

Proszowic wchodzących w obręb Powiatu Proszowickiego   — ogólnie dostępne dla dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat. Prowadzący zajęcia 

maja doświadczenia z pracy z młodzieżą, oraz niezbędne uprawnienia instruktora piłki nożnej. W ramach realizacji zadania zostaną zakupione: - 

stroje sportowe wraz z obuwiem, - wyjazdy na obozy sportowe,- nagrody i gadżety dla uczestników turnieju piłkarskiego.- promocja klubu 

poprzez wydruk ulotek, plakatów, filmów promocyjnych oraz zdjęć. Klub będzie organizował i brał udział w turniejach i zawodach sportowych 

dla dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Proszowickiego.

Projekt zachęci dzieci i młodzież w wieku od 6 -15 lat, które nie maja możliwości ze 

względu na brak środków finansowych korzystać z płatnych szkółek piłkarskich do 

aktywności fizycznej. Rozwinie się potencjał sportowy dzieci z terenu Gminy 

Pałecznica, oraz Gmin Ościennych  wchodzących w obręb Powiatu Proszowickiego .

 Poprawi się stan fizyczny dzieci poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe. Stanowić to 

będzie również alternatywę dla kreatywnego i prozdrowotnego spędzania czasu 

wolnego dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Proszowickiego. 

Gmina Pałecznica/ Powiat Proszowicki 

50 000,00 zł

KOM 35

Terapia Procesów 

Integracji Sensorycznej 

(SI)

PS

Projekt przewiduje przeprowadzenie dla 30 osób zajęć z zastosowaniem Metody Integracji Sensorycznej. Celem nadrzędnym jest poprawa 

funkcjonowania emocjonalnego, społecznego i fizycznego dzieci poprzez umożliwienie im bezpłatnego dostępu do deficytowej usługi 

terapeutycznej, jaką jest terapia SI. Odpowiednio prowadzona terapia SI daje szybko widoczne efekty już w pierwszym okresie jej prowadzenia - 

dziecko stopniowo zaczyna lepiej funkcjonować w sferze ruchowej, emocjonalnej, poznawczej. Terapia służy głównie wyrównywaniu szans 

rozwoju dzieci, a także minimalizowaniu mikro deficytów rozwojowych dzieci zdrowych. Dzięki realizacji  projektu damy naszym dzieciom 

szansę na lepszy rozwój, bieżące niwelowanie zaburzeń i dysfunkcji, a w konsekwencji zapewnimy im lepszą przyszłość. 

Zadanie skierowane jest do  rodziców i opiekunów dzieci powyżej 3 roku życia i 

młodzieży  których niepokoi ich rozwój.  Nieodpłatnie będą mogli skorzystać z zajęć 

z zastosowaniem Metody Integracji Sensorycznej.

Miechów, Proszowice, 

149 250,00 zł

KOM 36

W zdrowym ciele, 

zdrowy duch" - realizacja 

zajęć sportowych w 

powiecie miechowskim

SI

„W zdrowym ciele, zdrowy duch" - realizacja zajęć sportowych w powiecie miechowskim to projekt promocji i próby rozpowszechnienia i 

korzystania z różnych form sportu i rekreacji możliwych do wykorzystania i realizacji przez mieszkańców województwa małopolskiego. a W 

szczególności powiatu miechowskiego. Propozycja zadania o charakterze sportowym jest propozycją partycypacji obywatelskiej, której główną 

ideą jest zwiększenie dostępności do aktywności fizycznej wszystkich mieszkańców powiatu bez względu na wiek, pleć, umiejętności wraz z 

współczesnymi trendami sportu amatorskiego z uwzględnieniem całościowego podejścia do aktywności fizycznej człowieka. Poprzez szerokie 

spektrum możliwości, jakie dają infrastrukturalnie ośrodki sportowo rekreacyjne mieszkańcy będą mieli okazję zakorzenić w sobie nawyk 

aktywnego spędzania czasu. Projekt zakłada organizację ogólnorozwojowych zajęć sportowych z elementami różnych dyscyplin sportowych 

takich jak: pływanie, ćwiczenia ogólnorozwojowe z zakresu zdrowego kręgosłupa oraz zajęcia nauki gry w squash"a.

mieszkańcy powiatu miechowskiego: dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. miasto Miechów, powiat miechowski

150 000,00 zł



KOM 37

WIRTUALNY BIZNES-

REALNE KOMPETENCJE! 

Symulacje biznesowe dla 

nauczycieli i uczniów 

wybranych szkół 

ponadpodstawowych z 

subregionu KOM!

EK

Zadanie „Wirtualny biznes – realne kompetencje!” ma na celu wzbudzić zainteresowanie uczniów prowadzeniem własnej działalności 

gospodarczej. Celami szczegółowymi są wzrost wiedzy praktycznej z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy wśród uczniów i 

nauczycieli, wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach lekcyjnych/pozalekcyjnych, zapewnienie narzędzia do 

nauki zdalnej na wypadek konieczności przejścia na kształcenie on-line. Projekt zakłada: - przeszkolenie i certyfikację ok. 22 nauczycieli z 8 

szkół ponadpodstawowych z Subregionu Krakowski Obszar Metropolitalny w zakresie planowania i zarządzania własnym biznesem i 

wykorzystywania symulacji biznesowych (planowanie i zarządzanie) na zajęciach, - zakup 8 abonamentów na symulacje biznesowe 

(planowanie i zarządzanie biznesem) dla 8 szkół ponadpodstawowych z Subregionu Krakowski Obszar Metropolitalny (czas trwania 

abonamentu: styczeń 2022 - grudzień 2023), - prowadzenie zajęć z podstaw przedsiębiorczości i/lub działalności gospodarczej i/lub innych 

przedmiotów i/lub zajęć dodatkowych przez przeszkolonych nauczycieli z wykorzystaniem platformy. Projekt przewiduje realizację warsztatów 

z wykorzystaniem symulatorów biznesu (na platformie internetowej) skierowanych dla nauczycieli oraz obecnych i przyszłych uczniów szkół 

ponadpodstawowych z Subregionu Krakowski Obszar Metropolitalny. Warsztaty mogą odbywać się na zajęciach dodatkowych lub/i w ramach 

podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości lub/i podstaw działalności gospodarczej lub/i innych przedmiotów, których podstawa 

programowa jest zbieżna z tematyką warsztatów. Uczestnicy będą mogli wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce podejmując realistyczne 

decyzje biznesowe m.in. organizacja stanowiska, zakup sprzętu, zatrudnienie pracowników, reklama tradycyjna i internetowa, sprzedaż. 

Zajęcia będą realizowane w następujących szkołach: 1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce; 2. Liceum 

Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce; 3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie; 4. Zespół Szkół i 

Placówek Oświatowych im. Władysława Łokietka w Skale; 5. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka  

w Czernichowie; 6. Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie; 7. Zespół Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych; 8. Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych w Krzeszowicach

Nauczyciele, uczniowie i przyszli uczniowie 8 szkół ponadgimnazjalnych (14-19 lat) z 

Subregionu Krakowski Obszar Metropolitalny. Szacuje się zaangażowanie: ok. 22 

nauczycieli (zróżnicowana grupa wiekowa), ok. 685 uczniów w roku 2022. Dane na 

podstawie oświadczeń Państwa Dyrektorów szkół, które zaangażowały się w 

projekt. Z uwagi na wnioskowanie o zakup określonego wariantu abonamentu, 

grupa uczniów, którzy skorzystają z symulacji będzie zdecydowanie wyższa w 

perspektywie roku 2023.

Miejscem realizacji będą sale komputerowe 

/ sale lekcyjne ze sprzętem komputerowym 

/ sale lekcyjne z urządzeniami mobilnymi 

należące do szkół ponadpodstawowych 

Subregionu Krakowski Obszar 

Metropolitalny zaangażowanych w zadanie. 

Obszarem oddziaływania zadania będzie 

cały Subregion Krakowski Obszar 

Metropolitalny – jako miejsce zamieszkania 

i egzystencji zaangażowanych w projekt 

nauczycieli i uczniów.
80 000,00 zł

KOM 38

Wygraj Piłkarskie 

Marzenia

SI

Projekt „Wygraj Piłkarskie Marzenia" to cykl 10 turniejów piłkarskich dla dzieci w wieku 7-11 lat. Projekt dostępny dla każdego klubu z powiatu 

wielickiego, miechowskiego, proszowickiego i krakowskiego. Czysta gra, atrakcyjny system rozgrywek, świetna zabawa i sportowe nagrody. 

Wygraj Piłkarskie Marzenia to turniej jakiego do tej pory nie było! Sport definiuje nas, nasz charakter, naszą postawę, naszą potrzebę ruchu, 

kreuje i uczy wartości. Im wcześniej i więcej z nas rozpocznie sportową przygodę tym większe mamy szanse na zmienienie jutra na lepsze i na 

spełnienie sportowych marzeń.

Adresatami zadania są kluby piłkarskie z terenu powiatu wielickiego, 

miechowskiego,

proszowickiego i krakowskiego, które prowadzą grupy wiekowe od 7 do 11 roku 

życia.

Miejscem realizacji zadania będzie stadion 

sportowy w Staniątkach.

Do projektu będą zaproszone wszystkie 

kluby piłkarskie, które wyrażą 

zainteresowanie z czterech

powiatów Subregionu Krakowskiego 

Obszaru Metropolitarnego - będzie to 

między 80 a nawet 100

klubów piłkarskich.

150 000,00 zł

KOM 39

Z piłką za pan brat – 

Subregion Krakowski 

Obszar Metropolitalny

SI

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego 3 klubów piłkarskich działających na terenie gmin powiatu krakowskiego: 

Zieleńczanka Zielonki, Radziszowianka Radziszów oraz w powiecie wielickim Strażak Kokotów Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup: - 

300 kompletów (po 100 na klub) strojów sportowych meczowych (koszulka, spodenki, getry) z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: 

logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie 

wraz z numerem na koszulce; - 300 kompletów dresów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, 

logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie (po 100 szt. na klub); - 300 szt. 

wysokiej jakości piłek (po 100 szt. na klub); - 300 szt. Ortalionów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa 

Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie (po 100 szt. na klub).

dzieci i młodzież uprawiające piłkę nożną, w szczególności najmłodsi adepci 

futbolu: skrzaty, żaki i orliki, ale też młodzicy, trampkarze, juniorzy - przynależący do 

klubów prężnie działających na rzecz swoich społeczności lokalnych.

Gmina Zielonki, Skawina, Wieliczka

150 000,00 zł

KOM 40

Zadbajmy o prawidłową 

postawę naszych dzieci - 

wyrównywanie szans dla 

dzieci z terenów 

wiejskich

EK

Projekt zakłada organizacje systematycznych zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z obszarów wiejskich i wyposażenie społeczności lokalnej 

w sprzęty gimnastyczne (z atestami), niezbędne do wykonania tego zadania. Zadanie ma skłaniać dzieci do aktywności fizycznej oraz wpływać 

na korekcje wad postawy, (obecnie wady postawy ma większość dzieci). Regularne zajęcia wpływają na kształtowanie dobrych nawyków 

dotyczących prawidłowej postawy ciała, ale również wyzwalają zamiłowanie do aktywności fizycznej, która chroni przed chorobami 

cywilizacyjnymi, na które w większym stopniu zapadają mieszkańcy wsi.

Zajęcia przeprowadzane będą w małych wioskach, gdzie WF szkolny często bywa mało atrakcyjny, a dodatkowo nie ma oferty zajęć 

dodatkowych w tych miejscach. Ponadto projekt dodatkowo ma na celu zaspokoić potrzeby społeczne, dzięki integracji dzieci, które będą 

uczęszczać na zajęcia. Przyczyni się również do zagospodarowania czasu wolnego dzieci mieszkających na wsiach. Obecnie ze względu na 

covid, dzieci zamieszkujące obszary wiejskie mają bardzo ograniczone kontakty towarzyskie, co wpływa negatywnie na ich stan psychiczny. 

Chcemy wyrównać szanse dzieci z obszarów wiejskich, by również miały dostęp do atrakcyjnych form spędzania czasu, która jednocześnie 

wpłynie pozytywnie na ich zdrowie psycho-fizyczne. 

Odbiorcami projektu będą dzieci w wieku 3-15 lat mieszkające w gminie 

Kocmyrzów-Luborzyca, gminie Michałowice, gminie Świątniki Górne, gminie 

Mogilany oraz gminie Wieliczka

Zajęcia odbywać się będą w trzech 

lokalizacjach:

1. Górna Wieś

2. Maciejowice

3. Podstolice

Na zajęcia będą mogły uczęszczać dzieci 

mieszkające w gminie Kocmyrzów-

Luborzyca, gminie Michałowice, gminie 

Świątniki Górne, gminie Mogilany oraz 

gminie Wieliczka

71 450,00 zł

KOM 41

Zielony sport w 

Krzeszowicach

SI

Zadanie zakłada rozwój zielonego sportu w powiecie krakowskim. Zorganizowane zostaną otwarte treningi orientacji sportowej w lasach 

powiatu krakowskiego dosłownie dla każdego (dzieci, sportowcy, osoby niepełnosprawne, seniorzy, spacerowicze)! Przygotowane i 

zaktualizowane zostaną szczegółowe mapy zgodnie z symboliką ISOM 2017 – Dolina Będkowska, Dolina Kobylańska, Dolina Mnikowska, Las 

Orlej, Nawojowa Góra, Zabierzów. Stałe trasy na nowych, specjalistycznych mapach pomogą poznać tajniki biegu na orientację wszystkim 

chętnym mieszkańcom!

wszyscy mieszkańcy powiatu krakowskiego powiat krakowski w tym w szczególności 

gmina Krzeszowice, gmina Zabierzów

100 000,00 zł


