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

Region Zasięg Wartość zadania Utrzymanie
 Rok 

realizacji 
Sposób realizacji 

1 EK

Aktywna edukacja dla 

dzieci!

W ramach zadania zostaną zrealizowane zajęcia edukacyjno - sportowe dla dzieci w 

wieku przedszkolno - szkolnym. Zajęcia będą odbywały się w Lipnicy Murowanej oraz w 

Tymowej. W ramach zajęć przewiduje się także wyjazd edukacyjny dla 90 osób 

(integracja międzypokoleniowa). Do organizacji przedsięwzięcia zakupiony zostanie 

niezbędny sprzęt.

Zadanie jest skierowane do dzieci oraz dorosłych z terenu powiatu 

bocheńskiego oraz powiatu brzeskiego.

Powiat Bocheński - Lipnica Murowana - Gmina 

Lipnica Murowana, Powiat Brzeski - Tymowa - 

Gmina Czchów Region Tarnowski Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

2 EK

AKADEMIA JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO

Projekt w swojej genezie zakłada pokazanie dzieciom i dorosłym jak ważna w naszych 

czasach jest znajomość języka angielskiego. Już od najmłodszych lat warto budzić i 

rozwijać ciekawość poznawczą dzieci poprzez stworzenie im różnorodnych form i 

możliwości obcowania z językiem angielskim. Warto zagłosować na to zadanie, 

ponieważ część zajęć będzie prowadzona w trybie hybrydowym, co znacząco ułatwi 

dostęp i możliwość nauki języka obcego. 

Miasto Kraków oraz powiaty: krakowski, miechowski, olkuski. 

Beneficjentami zadania będą dzieci a także dorośli, którzy chcą rozpocząć 

naukę języka angielskiego, lub utrwalić swoją wiedzę.

Miejsca realizacji projektu to powiat krakowski, 

powiat olkuski, M. Kraków, powiat miechowski

Obszar oddziaływania- wszyscy chętni mieszkańcy 

Województwa Małopolskiego (część zajęć 

prowadzona zdalnie)
Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

3 EK

Nasze dziedzictwo Projekt edukacyjny "Nasze dziedzictwo" ma za zadanie zaangażować młode pokolenie 

uczniów szkół podstawowych ponadpodstawowych do aktywnego poznawania historii i 

kultury swojego narodu i regionu. W tym celu zorganizowane zostaną przez nauczycieli 

ZS w Proszowicach zajęcia dla uczniów powiatu proszowickiego i brzeskiego chcących 

uczestniczyć w działaniach pozalekcyjnych. Zadania te przybliżą historię i kulturę narodu 

doświadczonego wojną. Ich celem będzie budowanie świadomej postawy narodowej, 

identyfikującej jednostkę z kulturą narodową i lokalną. Celem kolejnych zadań 

realizowanych w ramach projketu jest poglądowe i bezpośrednie poznanie wybranych 

wydarzeń historycznych i kulturowych mających wpływ na trwałość kultury i historii 

narodu oraz regionu. Wyeksponowane zostaną działania i postawy Ludwika Hieronima 

Morstina związanego z Pławowicami oraz Zygmunta Marca urodzonego w 

Opatkowicach.

Zadanie "Nasze dziedzictwo" skierowane jest do uczniów szkoły 

ponadpodstawowej (15-19 lat), uczniów ZS w Proszowicach, 

mieszkańców powiatu Proszowice oraz młodych mieszkańców powiatu 

brzeskiego zainteresowanych problematyką historii i kultury.

Miejscem realizacji projektu jest Zespół Szkół im. 

Bartosza Głowackiego w Proszowicach, Publiczna 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku oraz miejsca 

pamięci w kraju i poza granicami Polski, z którymi 

związana jest historia regionu i narodu tworzona 

przez wybitne jednostki związane z regionem 

Proszowic. Zadanie ma objąć swym oddziaływaniem 

młode pokolenie mieszkańców gmin wchodzących 

w skład powiatu proszowickiego i powiatu 

brzeskiego.

Region Tarnowski Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

4 EK

Wprowadzenie w świat 

wirtualnej rzeczywistości: 

edukacja, rozwój, 

przyszłość.

Zadanie dotyczy wyposażenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  wraz z filiami w 

najnowszy sprzęt do prowadzenia zajęć, warsztatów z wykorzystaniem wirtualnej i 

rozszerzonej rzeczywistości. Głównym celem jest przekazywanie wiedzy i nauczanie 

nowych kompetencji związanych z technologią wirtualnej rzeczywistości. Wyposażenie 

PBW w sprzęt służący do odbioru wirtualnej rzeczywistości pozwoli na prowadzenie 

zajęć, warsztatów, lekcji bibliotecznych, spotkań w sposób innowacyjny, nowoczesny i 

służący środowisku lokalnemu jak i oświatowemu.  

Młodzież w wieku szkolnym, która będzie przychodzić na zajęcia 

związane z pracą i nauką w wirtualnej rzeczywistości. Nauczyciele dla 

których przewidziane są warsztaty związane ze zdobywaniem nowych 

kompetencji zawodowych i możliwościami wykorzystania wirtualnej 

rzeczywistości w edukacji.

Seniorzy dla których przewidziano również zajęcia wprowadzające w 

fascynujący świat wirtualnej rzeczywistości.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, 

miasto Kraków, 30-119, al. F. Focha 39

Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w 

Miechowie, Miechów, 32-200, ul. Ks. Skorupki 4

Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w 

Olkuszu, Olkusz, 32-300, ul. Króla Kazimierza 

Wielkiego 43

Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w 

Słomnikach, Słomniki 32-090, ul. Kościuszki 26,

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 98 000,00 zł 0,00 zł 2024

DEP/JO: 

Pedagogiczna 

Biblioteka 

Wojewódzka

5 EK

3-2-1 Dobry start dla 

Twojego dziecka

Zadanie dotyczy wspomagania rodziny we wczesnej edukacji dziecka, aby zapewnić mu 

optymalny rozwój. Będzie alternatywą spędzania czasu wolnego dziecka przy tablecie 

czy telefonie komórkowym. Dajmy dzieciom to, co my opiekunowie mieliśmy w 

dzieciństwie: radość z przebywania z innymi rówieśnikami podczas zabaw ruchowych, 

konstruowanie klockami, rozwój plastycznych zainteresowań dziecka. Dziecko nabywa 

umiejętności, rodzic - aktywnie spędza czas ze swoim dzieckiem, ale również z innymi 

rodzicami.

Zadania zawarte w projekcie będą całościowo prowadzone w Przedszkolu nr 3 w 

Andrychowie. 

Zadanie "3-2-1 Dobry start dla Twojego dziecka" jest projektem 

kierowanym dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym czyli 

od 2r. ż do 10 r.ż

Gmina Andrychów, Gmina Wieprz, Gmina Zator

Region Małopolska 

Zachodnia
Regionalny 98 600,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

6 EK

Kalejdoskop sztuki - 

warsztaty artystyczne i 

koncerty

Kalejdoskop sztuki - warsztaty artystyczne i koncerty

Zadanie składa się z dwóch części - pierwsza  z nich to edukacja artystyczna dla dzieci z 

powiatów regiony Zachodniej Małopolski. W roku 2024 odbywają się warsztaty 

umuzykalniające dla dzieci w przedszkolach i zerówkach, oraz warsztaty plastyczne i 

muzyka zespołowa dla dzieci w szkołach w klasach 1-6. 

Część drugą zadania stanowią  letnie warsztaty artystyczne w czasie wakacji z rożnych 

dyscyplin sztuki połączone z koncertami, wystawami, spotkaniami autorskimi i innymi 

wydarzeniami kulturalnymi. Ważnym wymiarem warsztatów jest także zaangażowanie 

lokalnej społeczności, aktywizacja mieszkańców z regionu Zachodniej Małopolski przez 

koncerty oraz wydarzenia artystyczne.

Do udziału w warsztatach zapraszane są dzieci i młodzież, które uczestniczą w zajęciach 

nieodpłatnie. Wstęp na koncerty i inne wydarzenie jest bezpłatny dla publiczności.

Edukacja artystyczna: warsztaty umuzykalniające są skierowane do dzieci 

w przedszkolach i zerówkach na terenie Regionu Małopolskiej 

Zachodniej, warsztaty plastyczne oraz muzyka zespołowa są skierowane 

do dzieci w szkołach Regionu Małopolskiej Zachodniej w klasach 1-6.

Warsztaty artystyczne w czasie wakacji są skierowane do grupy dzieci i 

młodzieży o zainteresowaniach artystycznych, oraz do lokalnej 

społeczności w powiatach regionu Zachodniej Małopolski.

Gmina Lanckorona, gmina Sułkowice, gmina 

Budzów, gmina Alwernia, gmina Zator

Region Małopolska 

Zachodnia
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

załącznik nr 1 do informacji



8 TK

 „Przebudowa drogi 

wojewódzkiej (starodroża) 

nr 977 w m. Zborowice na 

odc. około 250 m

Budowa chodnika przy starodrożu drogi wojewódzkiej nr 977 w m. Zborowice ma za 

zadanie poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z tego odcinka drogi

Mieszkańcy m. Zborowice , turyści odwiedzjący gminę Ciężkowice Miejscowość Zborowice droga wojewódzka nr 977 

Region Małopolska 

Południowa, 

Region Tarnowski

Ogólnowojewódzki 630 000,00 zł 5 000,00 zł 2024

DEP/JO: Zarząd 

Dróg  

Wojewódzkich

7 EK

Razem przyjaciele. Projekt "Razem przyjaciele" jest częścią szerszych działań na rzecz rozwoju 

edukacyjnego uczniów w obszarze artystycznym oraz nabywania wiedzy i umiejętności 

cywilizacyjnych, do których należy nauka pływania, nauka tańca oraz nauka jazdy na 

nartach. Dla zajęć o charakterze artystycznym, zorganizujemy serię zajęć oraz letnie 

warsztaty orkiestrowe, które będą innowacją edukacyjną, miejscem spotkań o 

twórczym i inspirującym charakterze, aktywną w swej formie przestrzenią edukacyjną. 

Warsztaty orkiestrowe poprowadzą w formie stacjonarnej wybitni artyści i pedagodzy z 

Polski, Słowacji, Ukrainy i Norwegii. Wszyscy oni współpracowali, uczestnicząc w 

różnorodnych formach kształcenia młodzieży w ramach wielu projektów 

międzynarodowych. Oferta kierowana jest do szerokiej grupy wiekowej, bowiem 

spośród tych osób wywodzą się interesariusze, do których będzie skierowany program. 

Ze względu jednak na założenia projektu oraz wyniki badań oczekiwań poszczególnych 

grup odbiorców, skoncentrujemy się na dwóch grupach wiekowych: dzieciach od 7 do 

12 roku życia i uczniach młodszych klas szkoły podstawowej oraz młodzieży (rozumianej 

jako uczniowie starszych klas szkoły podstawowej oraz młodzież ze szkół średnich, 

ponadpodstawowych i studenci - do 21 roku życia).

Te dwie grupy wiekowe będą brały czynny udział w obu blokach programu: warsztatach 

orkiestrowych dla uzdolnionej artystycznie młodzieży z terenu Małopolski oraz 

koncercie, natomiast pozostali ( którzy  nie mają uzdolnień lub zainteresowań  

muzycznych) nauczą się, bądź będą doskonalić wiedzę i umiejętności jazdy na nartach 

oraz pływania, a także nauczą się tańczyć. Ta grupa również weźmie bierny udział w 

koncertach oraz, jeżeli wyrażą taką chęć, również wraz z kolegami w zajęciach 

warsztatowych. Warsztaty dla orkiestry odbędą się w prestiżowych salach 

koncertowych. Warsztaty muzyczne będą prowadzone przez wybitnych profesorów z 

Polski i zagranicy, a pozostałe zajęcia przez uprawnionych instruktorów ( narciarstwo, 

taniec, pływanie. Przestrzeń dla warsztatów orkiestrowych i na koncert, zostanie 

stworzona w oparciu o dwie znamienite instytucje kultury: Europejskie Centrum Muzyki 

Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach oraz Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. 

Uczestnicy warsztatów nie poniosą kosztów uczestnictwa (zarówno członkowie 

orkiestry, jak i pozostali uczestnicy) w  żadnej z planowanych form. Na finałowy koncert 

będą obowiązywały bezpłatne wejściówki. Innowacja polega na dzieleniu się wiedzą 

przez uczestników warsztatów z rówieśnikami.

Pozostałe bloki zadań zostaną zrealizowane dla beneficjentów z tych samych grup 

wiekowych ( dzieci od 7 do 12 roku życia i uczniowie młodszych klas szkoły 

podstawowej oraz młodzież (rozumiana jako uczniowie starszych klas szkoły 

podstawowej oraz młodzież ze szkół średnich, ponadpodstawowych i studenci, do 21 

roku życia), mieszkańców Regionu Tarnowskiego oraz Regionu Małopolski Południowej, 

województwa małopolskiego.

Zadanie skierowane jest do uczniów szkół ogólnokształcących i 

artystycznych oraz dorosłych z Regionu Tarnowskiego i Regionu 

Małopolski Południowej, województwa małopolskiego.

Zadanie, czyli zajęcia przewidziane w projekcie, 

realizowane będzie fizycznie, na terenie gminy 

Czchów, Iwkowa, Zakliczyn, Krynica-Zdrój, 

Ciężkowice, Brzesko, oddziaływanie - rozumiane 

jako nabór będzie się odbywał na terenie 

wymienionych i pozostałych gmin i powiatów 

Regionu Tarnowskiego i Regionu Małopolski 

Południowej - wszystkich, które obejmują te 2 

regiony oraz na terenie całego województwa 

małopolskiego. Rekrutacja będzie prowadzona za 

pośrednictwem Internetu, a informacja o niej 

zostanie dodatkowo rozesłana do wszystkich 

powiatów z terenu Małopolski.

Region Małopolska 

Południowa, 

Region Tarnowski

Ogólnowojewódzki 561 500,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

9 TK

Publiczny transport 

zbiorowy na linii 

komunikacyjnej 

Młyńczyska – Stary Sącz – 

Nowy Sącz

Zadanie dotyczy poprawy jakości połączeń z Młyńczysk do Nowego Sącza oraz 

przywrócenie połączenia ze Starym Sączem. Obecnie kursy odbywają się przez 

Podegrodzie, natomiast mieszkańcy wykazują większe zainteresowanie linią Młyńczyska 

– Stary Sącz – Nowy Sącz. W ramach tego zadania przewiduje się uruchomienie 

dodatkowych 2 kursów z Młyńczysk przez Stary Sącz do Nowego Sącza, przy założeniu, 

że dotychczasowy rozkład jazdy będzie funkcjonował bez zmian czyli na Linii 

Młyńczyska-Podegrodzie-Stary Sącz. Zadanie ma celu usprawnienie komunikacji między 

miejscowościami Młyńczyska a Nowym Sączem.  Miejscowości: Młyńczyska, Jastrzębie i 

Jadamwola od dłuższego czasu borykają się z problemami dojazdu do Nowego Sącza. 

Systematycznie są likwidowane kolejne kursy, ponadto od dłuższego czasu pojawiają się 

informacje od kierowców obsługujących linię o zamiarze całkowitej likwidacji 

połączenia. Nowy Sącz jest miastem, które uczniowie chętnie wybierają do kontynuacji 

nauki w  szkole średniej. Z kolei w Starym Sączu znajduje się szkoła leśna, która cieszy 

się sporym zainteresowaniem. Od kilku lat całkowicie zlikwidowano kurs przez Stary 

Sącz, co spowodowało, że wielu uczniów musiało zrezygnować z chęci kształcenia się 

ww. szkole. Nowy Sącz to również ośrodek akademicki, przyciągający młodych ludzi do 

nauki na uczelniach wyższych. Niestety ciągle pojawiające się informacje o likwidacji 

kursów powodują, iż uczniowie i studenci rezygnują ze swoich marzeń związanych z 

nauką w Nowym Sączu i wybierają inne, mniej atrakcyjne szkoły czy uczelnie. W Nowym 

Sączu znajduje się kilka potężnych zakładów pracy, typu Fakro, Dako, Prospona i iin. jak 

również Szpital Specjalistyczny, gdzie pracują mieszkańcy Młyńczysk, Jastrzębia czy 

Jadamwoli.  Na terenie Gminy Łukowica znajdują się tylko dwa podmioty lecznicze, 

pełniące funkcję lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W Łukowicy nie ma lekarzy 

specjalistów. Dla osób starszych i schorowanych, które często nie potrafią już 

samodzielnie prowadzić samochodów, poprawa jakości połączeń dawałaby szanse na 

lepsze leczenie. Zatem realizacja przedmiotowego zadania przyczyni się do lepszego 

dostępu do szkół, uczelni, zakładów pracy i lekarzy dla mieszkańców: Młyńczysk, 

Jastrzębia, Jadamwoli, Olszany, Olszanki, Naszacowic, Gołkowic Dolnych, Mostek, 

Starego Sącza. 

Młodzież szkolna, studenci, pracownicy zakładów pacy znajdujących się 

w Nowym Sączu oraz osoby starsze i schorowane leczące się w 

specjalistycznych gabinetach lekarskich w Nowym Sączu. 

- Gmina Łukowica,

- Gmina Podegrodzie, 

- Gmina i Miasto Stary Sącz

- Gmina i Miasto Nowy Sącz

Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł

01.01.2024-

01.06.202

DEP/JO: 

Departament 

Infrastruktury 

Drogowej i 

Transportu



11 TK

Przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 949 w m. 

Polanka Wielka na odc.080 

km 2+481 do 2+731

Głównym celem zadania jest usprawnienie i upłynnienie ruchu samochodów 

osobowych i ciężarowych pomiędzy gminami Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego i 

częścią gmin Regionu Tarnowskiego a Małopolska Zachodnią w zakresie dojazdu do 

atrakcji turystyczno – rekreacyjnych Małopolski Zachodniej w tym m.in. Energylandii i 

Resortu Molo Osiek poprzez przebudowę newralgicznego odcinka 400 m drogi 

wojewódzkiej nr 949 w Polance Wielkiej. Zadanie obejmuje poszerzenie istniejącego 

pasa ruchu do wartości 3,5 m i 3,75 m na łuku, wybudowaniu na tym odcinku chodnika, 

zatoki autobusowej  i doświetlenia istniejącego przejścia dla pieszych. 

Realizacja zadania zniweluje problem wypadków / kolizji drogowych na niebezpiecznym 

i słabo widocznym łuku drogi wojewódzkiej. Zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa dla 

wszystkich użytkowników drogi, w tym pieszych, ale i kierowców nieznających 

lokalnych uwarunkowań, a przejeżdżających często po raz pierwszy wspomnianą trasą 

jest niezbędne ze względu na rosnące natężenie ruchu drogowego wynikające z prężnie 

rozwijających  się ww. ośrodków kulturalno – rozrywkowych.

Wszyscy użytkownicy drogi wojewódzkiej nr 949 bez względu na wiek. Miejsce realizacji: miejscowość Polanka Wielka, 

droga wojewódzka nr 949 w odc. 080 od km 2+481 

– 2+881 Oddziaływanie zadania: gminy powiatu 

oświęcimskiego: Miasto Oświęcim, Brzeszcze, 

Chełmek, Kęty, Przeciszów, Oświęcim, Osiek, Zator, 

miasto Kraków, gminy powiatu krakowskiego: 

Krzeszowice, Skała, Skawina, Słomniki, Świątniki 

Górne, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, 

Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kocmyrzów-

Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, 

Sułoszowa, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki, 

miasta: Krzeszowice, Skała, Skawina, Słomniki, 

Świątniki Górne, gminy powiatu chrzanowskiego: 

Alwernia, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia, Babice, 

Alwernia, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia, 

gminy powiatu olkuskiego:  Bukowno, Olkusz, 

Wolbrom, Bolesław, Klucze, Trzyciąż, Bukowno, 

Olkusz, Wolbrom gminy powiatu miechowskiego: 

Miechów, Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, 

Racławice, Słaboszów, Miechów

gminy powiatu proszowickiego: Koniusza, Koszyce, 

Nowe Brzesko, Pałecznica,   Proszowice, 

Radziemice.

Region Małopolska 

Południowa, 

Region Tarnowski, 

Region Małopolska 

Zachodnia

Ogólnowojewódzki 1 000 000,00 zł 0,00 zł 2024

DEP/JO: Zarząd 

Dróg  

Wojewódzkich

12 TK

REMONT CHODNIKA W 

CIĄGU DW 949 W 

MIEJSCOWOŚCI 

PRZECISZÓW

ZADANIE DOTYCZY REMONTU CHODNIKA W CIĄGU DW 949 W MIEJSCOWOŚCI 

PRZECISZÓW. CELEM

JEST POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO 

PRZEDSZKOLA, SZKOŁY,

KOŚCIOŁA, SKLEPÓW, ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ, A TAKŻE 

DLA TURYSTÓW, 

KORZYSTAJĄCYCH Z ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH M. IN PARKI

ROZRYWKI, ZLOKALIZOWANYCH W GMINIE PRZECISZÓW ORAZ GMINIE ZATOR, 

WYPOCZYWAJĄCYCH I

KORZYSTAJĄCYCH Z INFRASTRUKTURY ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE GMINY 

PRZECISZÓW, W TYM

PRZEDMIOTOWEGO CHODNIKA.

MIESZKAŃCY W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, 

SZKOLNYM, PONADPODSTAWOWYM, STUDENCI, SENIORZY I

TURYŚCI WYPOCZYWAJĄCY NA TERENIE GMINY PRZECISZÓW.

MIEJSCE REALIZACJI - GMINA PRZECISZÓW. OBSZAR 

ODDZIAŁYWANIA ZADANIA - MIESZKAŃCY ORAZ

TURYŚCI Z NASTĘPUJĄCYCH OBSZARÓW: Miasto 

Nowy Sącz oraz powiaty: nowotarski, tatrzański, 

limanowski,

nowosądecki, gorlicki, Miasto Kraków oraz powiaty: 

krakowski, miechowski, olkuski, Miasto Oświęcim 

oraz powiaty:

myślenicki, suski, chrzanowski, oświęcimski, 

wadowicki

Region Małopolska 

Południowa, 

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny, 

Region Małopolska 

Zachodnia

Ogólnowojewódzki 850 000,00 zł 0,00 zł 2024

DEP/JO: Zarząd 

Dróg  

Wojewódzkich

10 TK

Poprawa bezpieczeństwa i 

infrastruktury drogowej na 

drodze wojewódzkiej nr 

781 w Chrzanowie.

Zadanie dotyczy realizacji zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj" polegającego na 

utworzeniu ciągu pieszego wraz z zatoką postojową z miejscami parkingowymi do 

parkowania równoległego względem krawędzi jezdni wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 781 

w Gminie Chrzanów na odcinku pomiędzy istniejącym i projektowanym przejściem dla 

pieszych. Projektowana zatoka postojowa powinna umożliwiać zlokalizowanie w jej 

obszarze przystanku autobusowego.

Wykonanie ciągu pieszego wraz z zatoką do parkowania równoległego z 

uwzględnieniem przystanku autobusowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 781 w 

Gminie Chrzanów. Zadanie to powinno poprawić bezpieczeństwo dla użytkowników 

drogi, zarówno kierujących pojazdami jak również dla osób pieszych. Obecnie na tym 

odcinku pobocza funkcjonuje tzw. "dziki parking", z którego korzystają nie tylko 

mieszkańcy, ale również osoby przyjeżdżające na odbywające się w najbliższym 

sąsiedztwie wydarzenia. Wydarzenia te mają charakter sportowy - 100 metrów dalej 

zlokalizowany jest stadion piłkarski na którym rozgrywane są mecze ligowe na różnych 

szczeblach rozgrywkowych. Ponadto w najbliższym sąsiedztwie znajduje się również 

teren miejski, na którym cyklicznie organizowane są wydarzenia kulturalne o zasięgu 

ponad regionalnym. Z "dzikiego parkingu" korzystają nie tylko mieszkańcy, ale również 

osoby podróżujące w kierunku Krakowa, Wadowic, Zakopanego, Zatora, Krzeszowic, 

Olkusza. Brak odpowiedniej infrastruktury prowadzi do niebezpiecznych sytuacji i 

negatywnie oddziałuje na bezpieczeństwo innych użytkowników drogi oraz skutkuje 

powstawaniem uciążliwości i szkód. Ponadto w sąsiedztwie (po drugiej stronie drogi) 

zlokalizowany jest sklep ogólnospożywczy, z którego oferty korzystają nie tylko 

mieszkańcy, ale w sporej mierze osoby podróżujące w kierunku Krakowa i Zatora. 

Zlokalizowanie w obrębie zatoki przystanku autobusowego w znacznym stopniu 

poprawiłoby dostępność do komunikacji nie tylko miejskiej, ale również regionalnej 

realizowanej za pośrednictwem tej drogi, a prowadzącej w kierunku Krakowa, 

Zakopanego, Wadowic, Zatora, Krzeszowic oraz Olkusza. Cel podstawowy to poprawa 

bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego pieszych oraz kierujących 

pojazdami. Wykonanie zatoki parkingowej wraz z ciągiem pieszym pozwoli poprawić i 

uzupełnić obecną infrastrukturę oraz wypełnić funkcjonujące od lat braki w tym 

zakresie. Zlokalizowanie przystanku autobusowego natomiast zwiększy dostępność do 

komunikacji zbiorowej miejskiej oraz regionalnej. Ponadto zadanie to będzie 

uzupełnieniem do projektowanej infrastruktury w zakresie poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego na tym odcinku drogi.

Ze względu na szeroki zakres oddziaływania nie sposób wskazać 

konkretnej grupy odbiorców, bo korzystają z tej drogi nie tylko dorośli, 

ale również dzieci zmierzające do zlokalizowanej niedaleko szkoły 

podstawowej, placu zabaw, piłkarskiego stadionu, rekreacyjnego stawu, 

czy sklepu spożywczego. Stąd bardzo szeroki zakres odbiorców którym 

będzie służyć ta inwestycja. Nie będą to tylko piesi, ale również kierowcy 

i pasażerowie podróżujący transportem zbiorowym miejskim i 

ponadregionalnym.

Miejsce: droga wojewódzka nr 781 w Gminie 

Chrzanów na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z 

ul. Wschodnią, a ul. Krótką. Pas drogowy pomiędzy 

krawędzią jezdni, a granicą działki gminnej o 

numerze 694/134 zlokalizowanej w bezpośrednim 

sąsiedztwie z drogą 781. 

Obszar oddziaływania: ponad regionalny - jest to 

droga którą odbywa się spory ruch w kierunku do 

Krakowa, Zakopanego, a w drugą stronę w kierunku 

Oświęcimia i Krzeszowic oraz sąsiedniego 

województwa śląskiego. Oddziaływanie zatem ma 

zasięg ponad regionalny. Inwestycja ta nie tylko 

poprawi bezpieczeństwo, ale również wpłynie na 

pozytywny wizerunek właściwe zagospodarowanej 

przestrzeni przyległej do drogi w obszarze 

zabudowanym jednorodzinną zabudową 

sąsiadującą z obiektami użyteczności publicznej 

(stadion, staw, plac zabaw, sklep) z jednoczesnym 

uwzględnieniem transportu zbiorowego - 

ulokowanie przystanku autobusowego.

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny, 

Region Małopolska 

Zachodnia

Ogólnowojewódzki 750 000,00 zł 0,00 zł 2024

DEP/JO: Zarząd 

Dróg  

Wojewódzkich



13 TK

Poprawa bezpieczeństwa 

na Drodze Wojewódzkiej 

nr 980 Jurków-Biecz 

Zadanie zakłada poprawę bezpieczeństwa na Drodze Wojewódzkiej Nr 980 Jurków-

Biecz w granicach administracyjnych Gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz Gminy Biecz 

poprzez remont/odnowienie poboczy o szerokości 1,25m z uzupełnieniem nawierzchni  

i konserwacją rowów na łącznej długości 5 km. 

Projekt jest skierowany  głównie do mieszkańców Gminy Rzepiennik 

Strzyżewski, Gminy Biecz, a także dodatkowo  innych mieszkańców 

Małopolski korzystających z Drogi Wojewódzkiej Nr 980 Jurków-Biecz w 

każdej kategorii wiekowej. Ze szczególnym wskazaniem na pieszych i 

rowerzystów, ale nie tylko. 

Gmina Rzepiennik Strzyżewski, Gmina Biecz

Region Małopolska 

Południowa, 

Region Tarnowski

Ogólnowojewódzki 1 000 000,00 zł 20 000,00 zł 2024

DEP/JO: Zarząd 

Dróg  

Wojewódzkich

14 TK

Budowa chodnika i zatok 

autobusowych w ciągu 

drogi wojewódzkiej 

DW953 w Zebrzydowicach

Budowa chodnika oraz dwóch zatok autobusowych, przejścia dla pieszych w 

miejscowości Zebrzydowice ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, oraz 

usprawnić komunikację pracowników uczniów oraz turystów przemieszczających się 

między powiatami krakowskim i wadowickim komunikacją autobusową.  

każda grupa wiekowa Zebrzydowice Gmina Kalwaria Zebrzydowska, 

Gmina Skawina, powiat krakowski oraz wadowicki Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny, 

Region Małopolska 

Zachodnia

Ogólnowojewódzki 1 000 000,00 zł 10 000,00 zł 2024

DEP/JO: Zarząd 

Dróg  

Wojewódzkich

16 KD

Korzenna, moja mała 

Ojczyzna - edukacja 

regionalna i promocja 

lachowsko-pogórzańskiego 

regionu Małopolski

Zadanie jest inicjatywą oddolną grupy mieszkańców regionu pogórzańsko-lachowskiego 

zamieszkujących gminę Korzenna (powiat nowosądecki). W ramach projektu 

zorganizowane zostaną zajęcia muzyczno-taneczne (200 godzin) - taniec i muzyka 

ludowa dla 40 dzieciaków skupionych przy zespołach Małe Janczowioki z Janczowej 

oraz Mali Lipniczanie z Lipnicy Wielkiej. Dodatkowo zakupimy 24 komplety strojów 

regionalnych (12 kpl. męskich i 12 kpl. damskich) dla kół gospodyń wiejskich które 

uczestniczą w imprezach i wydarzeniach o charakterze kulturalnym na terenie całej 

Małopolski. Ponadto zadanie zakłada organizację wyjazdów z występami obydwu 

zespołów oraz KGW na wydarzenia kulturalne w obrębie Małopolski (min. 6 wyjazdów)  

Cel główny projektu: .......

Bezpośrednimi adresatami są KGW z terenu gminy Korzenna. Na 16 

miejscowości funkcjonuje obecnie 10 KGW. Liczą one od kilkunastu do 

kilkudziesięciu członków w jednej organizacji. Po wstępnym okresie 

działalności, KGW mają już ugruntowaną pozycję w gminie, a także w 

regionie. Pokazują swój potencjał i umiejętności na festiwalach smaku, 

imprezach kulturalnych, kiermaszach. Po wstępnych konsultacjach z 

członkami KGW możemy stwierdzić, że na pewno problemem jest wciąż 

brak strojów regionalnych, wykorzystywanych w trakcie pokazów, 

prezentowania obrzędów itp. Stroje te są drogie, zwłaszcza, że zazwyczaj 

trzeba je uszyć na specjalne zamówienie i mają one motywy dwóch 

stylów lachowskiego i pogórzańskiego. Tutejsi mieszkańcy rzadko mogą 

sobie pozwolić na zakup indywidualnych kompletów takich strojów. 

Adresatami działań będą też dzieci i młodzież skupione wokół 2 zespołów 

regionalnych tj Małe Janczowioki i Mali Lipniczanie które chcemy 

zachęcać do aktywności kulturalnej w swojej małej ojczyźnie poprzez 

uczestnictwo w regularnych zajęciach z zakresu tańca i muzyki 

regionalnej. . Pośrednio adresatami działań będą mieszkańcy Małopolski, 

którzy bardzo chętnie po okresie izolacji, uczestniczą w różnego rodzaju 

imprezach kulturalnych. I tu ważne jest wspieranie tych mieszkańców 

Korzennej, którzy podejmują się promowania naszych lokalnych bogactw 

kulturalnych na obszarze całego regionu . Chcemy dać im narzędzia i 

umiejętności, aby ta prezentacja była na najwyżej jakości i aby sami 

beneficjenci czuli się docenieni i wspierani w swych działaniach. 

Projekt będzie realizowany na terenie gminy 

Korzenna, pow.nowosądecki, woj.małopolskie. 

Gmina

położona jest na terenie Beskidu Sądeckiego, 

częściowo na terenie Pogórza Rożnowsko-

Ciężkowickiego. Gmina jest rolnicza, nie ma tu 

wyspecjalizowanych gałęzi przemysłu, użytki rolne 

stanowią 71%, użytki 21%. Łączna liczba 

mieszkańców to ok. 14,5 tys. Na terenie gminy 

znajdują się ciekawe obiekty przyrodnicze i 

kulturalne będące elementem szlaków 

turystycznych (np. rezerwat leśny Cisy w Mogilnie, 

Rezerwat Przyrody Nieożywionej „Diable Skały” w 

Bukowcu z licznymi formami skalnymi, z którymi 

związane są ludowe legendy i powiastki), dwa 

dwory szlacheckie w Korzennej i Lipnicy, zabytkowe 

kościoły drewniane, pomniki poświęcone ważnym 

wydarzeniom z okresu I i II WŚ). Największym 

atutem gminy jest jej żywa kultura ludowa, 

działające zespoły oraz aktywni mieszkańcy, którym 

zależy na kultywowaniu tradycji oraz edukowaniu w 

tym zakresie młodzieży.

Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

1.Dodatkowe Oświetlenie 12 przejść dla pieszych (ŁĄCZNIE 17 KPL) zlokalizowanych na 

odcinku Prusy - Proszowice 

2. Montaż radarowego wyświetlacza prędkości w okolicach szkoły Podstawowej w 

miejscowości Pietrzejowice.

Główny cel to poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców korzystających na co 

dzień z drogi 776. zadanie zaspokaja zarówno potrzeby pieszych jak i kierowców tak 

często sygnalizowane w mediach społecznościowych. W Polsce jedną z głównych 

przyczyn wypadków drogowych jest niedostosowanie prędkości, w prawie co szóstym 

wypadku ginie człowiek. Liczba wypadków drogowych w 2021r  w województwie 

małopolskim wyniosła 2239 co pod tym względem uplasowało Małopolskie na 3 

miejscu wśród wszystkich województw. Minister Infrastruktury podkreśla w swoich 

wypowiedziach, że zwiększenie bezpieczeństwa na drogach jest jednym z priorytetów 

rządu i dlatego konieczne jest podejmowanie działań edukacyjnych, które pozwalają 

kształtować odpowiednie postawy Polaków. Realizacja niniejszego projektu jest 

wyjściem naprzeciw potrzebom w zakresie podejmowania działań prewencyjnych 

zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego potwierdzonych przez 

statystyki oraz doskonałym uzupełnieniem działań podejmowanych przez rząd.  

Radarowe wyświetlacze prędkości są popularne w wielu krajach Europy, a 

doświadczenia w ich stosowaniu dowodzą, że efektywnie uspokajają ruch średnio o 15-

20%, posiadają udowodnioną długotrwałą skuteczność, nawet gdy urządzenie jest 

zamontowane na stałe w jednym miejscu. Mają one bezpośredni wpływ na 

zmniejszenie prędkości pojazdów nadjeżdżających w stronę radaru, co zostało 

potwierdzone już w 2008 r. w badaniu "Effectiveness of Speed Indicator Devices on 

reducing vehicle speeds in London" przeprowadzonym przez Transport Research 

Laboratory dla London Road Safety Unit. Tłumaczy się ten fakt strachem kierowców 

przed potencjalną karą za wykroczenie oraz wzrostem świadomości kierowców o 

prędkości, z jaką faktycznie się poruszają. Radary prewencyjne stały się ciekawą 

alternatywą dla typowych fotoradarów. Ich prewencyjna a nie represyjna funkcja 

sprawia, że urządzenia te są pozytywnie odbierane przez kierowców.

Radarowe wyświetlacze prędkości to urządzenia coraz częściej stosowane w Polsce, 

najczęściej na drogach gminnych i powiatowych, ale również na drogach wyższych 

kategorii, np. na drogach krajowych. Przykładem może być GDDKiA Oddział w Gdańsku, 

który wydał nawet wytyczne do stosowania takich urządzeń na drogach Oddziału. Nie 

można również powiedzieć że takich urządzeń nie montuje się na drogach 

wojewódzkich, ponieważ w 2022r w BO Mazowsza jest realizowany projekt montażu 56 

takich urządzeń w tym 22 przy drogach wojewódzkich. W związku z powyższym proszę 

o pozytywne podejście do tematu, ponieważ chodzi tu głównie o bezpieczeństwo dzieci 

uczęszczających do pobliskiej placówki oświatowej.

15 TK

POPRAWA 

BEZPIECZEŃSTWA 

PIESZYCH I KIEROWCÓW 

PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ 

DROGĄ WOJEWÓDZKĄ 776 

Dotyczy mieszkańców w każdej grupie wiekowej - KORZYSTAJĄCYCH Z 

DROGI 776 ORAZ CIĄGÓW PIESZYCH WZDŁÓŻ W/W DROGI

miejsce realizacji GMINA KOCMYRZÓW-

LUBORZYCA, GMINA KONIUSZA, GMINA 

PROSZOWICE

obszar oddziaływania GMINA KOCMYRZÓW-

LUBORZYCA, GMINA KONIUSZA, MISTO I GMINA 

PROSZOWICE, MIASTO I GMINA MIECHÓW, GMINA 

SŁOMNIKI, MIASTO KRAKÓW, 

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny, 

Region Tarnowski

Ogólnowojewódzki 870 000,00 zł 20 000,00 zł 2024

DEP/JO: Zarząd 

Dróg  

Wojewódzkich



17 KD

Letni Festiwal Muzyczny w 

Kalwarii Zebrzydowskiej 

Letni Festiwal Muzyczny corocznie odbywa się w Sanktuarium Kalwaryjskim. W 

koncertach festiwalowych zdecydowanie przeważa muzyka dawna i klasyczna. Przez 

ostatnie lata wokół Festiwalu wykształciła się liczna grupa melomanów muzyki 

poważnej. Artyści zwracają uwagę na „geniusz miejsca”, jakim jest „Polska Jerozolima” 

– Kalwaria Zebrzydowska – wspaniałe połączenie krajobrazu, a więc natury i 

architektury – dzieła człowieka. Wsłuchanie się w wspaniałą muzykę pozwala na 

połączenie przeżyć duchowo-mistycznych z wrażeniami estetycznymi.  Wraz z kolejnym 

Letnim Festiwalem Muzycznym postanowiono wyjść poza mury Bazyliki Kalwaryjskiej i 

rozbudować go o muzykę chrześcijańska i skierować ją do młodzieży, zapraszając do 

udziału artystów wykonawców muzyki religijnej. Zorganizowane na wysokim poziomie 

wydarzenie będzie okazją do dotarcia z muzyką do osób w każdym wieku od 

najstarszych preferujących muzykę klasyczną i poważną, przez osoby dorosłe kończąc 

na młodzieży i dzieciach, którzy będą mieli okazję wysłuchać różnego rodzaju muzyki  

utrzymanej wokół wartości chrześcijańskich od rap, gospel przez muzykę popularną  czy 

też góralską. Zorganizowanie w takiej formie Letniego Festiwalu Muzycznego, będzie 

okazją do wspólnego świętowania, dostarczy wielu wzruszeń, przeżyć duchowych i 

doznań kulturalnych. Wydarzenie połączy wiele pokoleń wokół różnego rodzaju muzyki, 

będzie też nawiązywało do osoby Świętego Jana Pawła II Patrona Miasta Kalwaria 

Zebrzydowska i przypominało jego osobę. 

Z uwagi na rozbudowany charakter planowanego działania adresatami 

zadania będą bez względu na grupę wiekową mieszkańcy subregionu 

małopolski zachodniej.

Zadanie będzie realizowane na terenie miasta 

Kalwaria Zebrzydowska w bezpośrednim 

sąsiedztwie Sanktuarium Kalwaryjskiego - zostanie 

przygotowana scena.

Obszar oddziaływania to wszystkie gminy 

subregionu małopolski zachodniej. 

Region Małopolska 

Zachodnia
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

18 KD

#naludowo z Zespołem 

Regionalnym Nawojowiacy

Głównym celem zadania jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych, poprawienie 

kompetencji kulturowych  w dziedzinie tradycyjnej kultury z pogranicza lachowsko-

góralskiego z terenu Gminy Nawojowa i otaczającego powiatu nowosądeckiego. 

Przygotowanie również nowych adeptów spośród dzieci i młodzieży do tańca  oraz  

muzykowania w dorosłym zespole regionalnym Nawojowiacy. W ramach zadania 

planuje się:

Prowadzenie  szkółki muzykowania ludowego

Wyjazdowe i stacjonarne warsztaty doskonalące z dziedziny: tańca ludowego,  śpiewu,  

muzyki, gwary oraz  rękodzieła artystycznego, Organizację  międzypowiatowej  

potańcówki ludowej i konkursu  „Maraton polki”, Zakup elementów strojów ludowych 

Zakup materiałów promocyjnych Zespół i gadżetów np. notesy, długopisy, worki na 

stroje itp. Zorganizowanie w MCK SOKÓŁ  gali podsumowującej  projekt 

Adresatami zadania będą: mieszkańcy gminy Nawojowa oraz powiatu 

nowosądeckiego jak również członkowie Zespołów:  Folklorystycznego 

PIECUCHY (7-17 lat) oraz wielopokoleniowego  Zespółu Regionalnego 

NAWOJOWIACY (16-80lat). 

Główne centrum realizacji zadania to miejsca prób 

Zespołów: GOK Nawojowa /NAWOJOWIACY i 

PIECUCHY/. Zajęcia warsztatowe wyjazdowe 

doskonalące umiejętności  planowane są na terenie 

kraju i poza granicami. Planowana potańcówka i 

konkurs z nagrodami pn. „Maraton polki” 

zaplanowany jest dla zespołów, KGW, tancerzy,  

instruktorów zespołów z naszego subregionu, 

którzy oddadzą głosy na nasz projekt. Obszar 

oddziaływana: gminy powiatów: nowosądeckiego, 

gorlickiego, limanowskiego i miasto Nowy Sącz.

Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

19 KD

"15 sierpnia - Powiat 

Dąbrowski pamięta"

Zadanie dotyczy organizacji widowiska muzycznego z okazji Święta Wojska Polskiego w 

miesiącu sierpniu 2024 roku w Dąbrowie Tarnowskiej. Na stadionie miejskim odbędzie 

się koncert jednego z największych polskich zespołów artystycznych "Mazowsze" 

odwołującego się do tradycji polskiej muzyki i tańca ludowego. Zadanie ma na celu 

wskazać możliwości wspólnego przeżywania dni ważnych dla naszego kraju. Celem 

organizacji tej inicjatywy jest upamiętnienie zwycięstwa oręża w Bitwie Warszawskiej 

1920 roku, uczczenie pamięci bohaterów dzięki którym Polska zachowała Niepodległość 

i obroniła naszą Ojczyznę, Europę i Świat przed zalewem komunizmu. Wydarzenie ma 

połączyć mieszkańców, wzbudzić w nich chęci do okazywania patriotyzmu poprzez 

udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych na pamiątkę ważnych rocznic oraz 

ukazanie historii narodowej jako cennego źródła wartości, wzorców i odniesień, które 

inspiruje do działań twórczych. To przedsięwzięcie kulturalne będzie dostępne dla 

różnych grup wiekowych, dając możliwość nabywania wiedzy i kompetencji 

społecznych, wykształtowania w mieszkańcach powiatu dąbrowskiego oraz całego 

regionu tarnowskiego potrzebę stałego uczestnictwa w kulturze.

Adresatami projektu są mieszkańcy wszystkich gmin i miast z całego 

regionu tarnowskiego. Członkowie zespołów i kapel ludowych, a także 

osoby niepełnosprawne, które bez problemu mogą wziąć udział ze 

względu na plenerowy charakter imprezy. Szczególną uwagę 

organizatorzy zwrócą na młodych mieszkańców, których chcą zapoznać z 

tradycją Naszego regionu i Polski. Ze względu na uwarunkowania 

infrastruktury planowanego miejsca koncertu (brak schodów, łatwy 

dojazd, duży parking) udział w koncercie będą mogły wziąć osoby starsze, 

niepełnosprawne czy z małymi dziećmi.

Miasto Dąbrowa Tarnowska, gminy należące do 

Powiatu Dąbrowskiego (Dąbrowa Tarnowska, 

Bolesław, Gręboszów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin, 

Mędrzechów) oraz cały region tarnowski.

Region Tarnowski Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

20 KD

Muzyka Filmowa łączy 

pokolenia: kultura, 

edukacja i integracja to 

Orkiestra Dęta Polanka 

Wielka.

Głównym celem zadania jest edukacja i  integracja kulturalna mieszkańców Małopolski 

Zachodniej poprzez udział w próbach i koncertach Orkiestry Dętej z Polanki Wielkiej, a 

tym samym uzupełnienie wyposażenia zespołu o instrumenty muzyczne niezbędne do 

wykonania każdego rodzaju muzyki, w tym najbardziej atrakcyjnej tj.: filmowej. W 

efekcie realizacji zadania zostanie zaprezentowana muzyka filmowa w wykonaniu 

orkiestry dętej podczas wydarzenia ogólnodostępnego, którego celem dodatkowo 

będzie zachęcenie do udziału w tej formacji czy to przez aktywną grę na instrumentach, 

czy też jako słuchacz delektujący się doznaniami z profesjonalnego wykonania utworów 

będących dziedzictwem kulturowym. 

Zadanie będzie rozwiązywać problemy związane z wyobcowaniem pocovidowym 

mieszkańców regionu i będzie zachęcać do angażowania się w sferę społeczną lokalnej 

społeczności, co pozwali na regenerację sfery psychicznej osób we wszystkich 

kategoriach wiekowych bardzo nadszarpniętą obostrzeniami  covidowymi.

Wszyscy mieszkańcy regionu bez względu na wiek. Miejsce realizacji: miejscowość Polanka Wielka

Oddziaływanie zadania: gminy powiatu 

oświęcimskiego: Miasto Oświęcim, Brzeszcze, 

Chełmek, Kęty, Przeciszów, Oświęcim, Osiek, Zator.

Region Małopolska 

Zachodnia
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO



21 KD

SOUNDS Academy - 

Akademia Muzyki Filmowej 

i Rozrywkowej

Inicjatywa zakłada prowadzenie akademii muzycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

która zrzeszać będzie osoby chcące doskonalić swoje umiejętności muzyczne oraz tych 

którzy chcieliby zacząć swoją przygodę z muzyką. W przeciwieństwie do szkół 

muzycznych, w których nacisk kładzie się przede wszystkim na wykształcenie muzyczne 

w kierunku klasycznym, akademia pozwoli rozwijać się uczestnikom w stronę muzyki 

jazzowej, rozrywkowej i filmowej. Akademia nie posiada ograniczeń wiekowych, co za 

tym idzie każdy kto wyrazi chęć będzie mógł być jej uczniem. Lekcje odbywać się będę z 

profesjonalną kadrą nauczycielską. Akademia ma na celu również promowanie i nauka 

oswojenia uczniów ze sceną, dlatego będzie przy niej działać orkiestra. Orkiestra będzie 

jednym z elementów nauki gry w zespole. Często rodzice mają dylemat posyłając swoje 

dziecko do szkoły muzycznej - czy poradzi sobie z ogromną ilością godzin i zajęć 

dodatkowych. Akademia jest bardziej elastyczną formą nauki, pozwala wydobyć z 

uczniów to co najistotniejsze mając na uwadze ich czas oraz zaangażowanie. Akademia 

przede wszystkim przygotowuje przyszłych muzyków do występów scenicznych oraz 

wypromuje i wesprze talenty. W najbliższej okolicy nie ma podobnych inicjatyw.

Zadanie skierowane jest do międzypokoleniowej grupy mieszkańców 

gmin: Tarnów, Gnojnik, Czchów, Brzesko, Iwkowa, Zakliczyn, Gromnik, 

Ciężkowice, Rzepiennik Strzyżewski, Dębno, Iwkowa

Gminy: Tarnów, Gnojnik, Czchów, Brzesko, Iwkowa, 

Zakliczyn, Gromnik, Ciężkowice, Rzepiennik 

Strzyżewski, Dębno, Iwkowa

Region Tarnowski Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

22 KD

Rozwój Orkiestry Dętej 

OSP Siemiechów - zakup 

instrumentów muzycznych 

oraz warsztaty dla 

poszczególnych sekcji. 

Zadanie będzie dotyczyć przeprowadzenia warsztatów, koncertów oraz zakupu 

dodatkowych instrumentów muzycznych na potrzeby Orkiestry Dętej OSP Siemiechów, 

działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemiechowie. Zakup instrumentów 

pozwoli na wzmocnienie poszczególnych sekcji oraz przyjęcie nowych osób w szeregi 

orkiestry, a także podniesienie kwalifikacji członków orkiestry i wzrostu świadomości 

kulturalnej mieszkańców powiatu Tarnowskiego oraz Bocheńskiego. 

Adresatami zadania są członkowie Orkiestry Dętej w Siemiechowie w 

wieku od 12 do 60 lat. 

Powiat Tarnowski, w szczególności gmina Gromnik, 

Rzepiennik Strzyżewski, Zakliczyn, Ryglice. 

Powiat Bocheński, szczególnie gmina Rzezawa. 

Region Tarnowski Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

23 KD

Gwiazdy koncertują w 

Mieście Nowy Targ - lato 

2024

Zadanie dotyczy organizacji dwóch koncertów Gwiazd w sali koncertowej w MCKu w 

Nowym Targu. Realizacja zadania ma na celu wzbogacenie wydarzeń kulturalnych w 

Mieście i jest odpowiedzią na potrzebę mieszkańców całego Podhala oraz turystów, 

licznie odwiedzających Nowy Targ i okolice w miesiącach

letnich, na zapewnienie kulturalnej rozrywki w godzinach wieczornych. Zostanie 

zapewniona możliwość spędzania

czasu wolnego w gronie znajomych w sposób kulturalny oraz zapewniający rozrywkę na 

wysokim poziomie.

Wszyscy mieszkańcy Nowego Targu oraz turyści bez podziału na płeć 

oraz wiek. Sala koncertowa MCKu może pomieścić 500 osób, wiec 

koncerty w ciągu dwóch dni będzie mogło zobaczyć około 1000 osób  

Miejsce realizowania to budynek MCKu w Nowym 

Targu - sala koncertowa który pomieści 500 osób 

jednocześnie.

Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

24 KD

Dni Wikliny Dni Wikliny to wydarzenie, które znakomicie służy popularyzacji tradycji ludowych, a 

także promocji jego dziedzictwa wśród mieszkańców regionu tarnowskiego. Ma na celu 

zachowanie kultury wikliniarskiej regionu, przypomnienie dawnych sposobów i tradycji 

wyplatania wikliny, a także uwrażliwienie zwłaszcza młodego pokolenia na tradycje 

wikliniarskie. Wydarzeniu towarzyszą warsztaty wikliniarskie, prezentacje 

rzemieślników i ich wyrobów z wikliny oraz występy sceniczne artystów ludowych i 

stoisko gastronomiczne z tradycyjnymi i regionalnymi potrawami przygotowanymi w 

formie poczęstunku, które prezentowane będą na wyrobach z wikliny. 

Adresatami zadania są dzieci, młodzież, dorośli i turyści zainteresowani 

nauką wyplatania wikliny, przedmiotami wykonanymi z wikliny oraz  

poznaniem tradycji i zwyczajów związanych z wikliną. Adresatami są 

również rzemieślnicy/ artyści kultywujący wyplatanie z wikliny.

Realizacja zadania odbędzie się na jednym z boisk 

sportowych zlokalizowanych w gminie Wojnicz. 

Obszarem oddziaływania zadania jest cały region 

tarnowski, ponieważ adresatami zadania są wszyscy 

mieszkańcy regionu tarnowskiego. 
Region Tarnowski Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

25 KD

Z kulturą za pan brat Wszyscy szukamy sposobów na skuteczne promowanie kultury i udział mieszkańców 

Subregionu Tarnowskiego w wartościowych przedsięwzięciach kulturalnych. Zadanie „Z 

kulturą za pan brat” będzie nie tylko promowało wysoką kulturę, ale również stworzy 

wśród mieszkańców długofalową potrzebę uczestnictwa w szeroko rozumianej 

kulturze. Działania w ramach zadania będą też skuteczną alternatywą wobec 

alarmujących zjawisk „płytkiej kultury” i wszechobecnym zalewem kultury masowej. 

Zadanie zdecydowanie pobudzi i poprawi stan  uczestnictwa mieszkańców Subregionu 

Tarnowskiego w wartościowych przedsięwzięciach kulturalnych wszystkich grup 

społecznych, w tym osób z niepełnosprawnościami. Umożliwi też spotkania m.in. z 

wybitnymi ludźmi, dla których dziedzictwo kulturowe, patriotyzm ma szczególne, 

narodowe znaczenie.

Zadanie obejmie swoim działaniem dzieci, młodzież, dorosłych, w tym 

seniorów. Dzięki podjętym działaniom społeczeństwo będzie miało 

możliwość: spotkania z wybitnymi ludźmi, poznania sławnych osób, 

uczestniczenia w wysokiej kulturze. Część ze zorganizowanych 

przedsięwzięć będzie przeznaczona dla dzieci, część dla młodzieży, a

część dla osób dorosłych.

Miejscem realizacji zadania będzie miasto Żabno i 

gmina Żabno oraz miasto Radłów i gmina Radłów, a 

obszarem

oddziaływania Subregion Tarnowski.

Region Tarnowski Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

26 KD

„Otwórz okno na kulturę!” Każda społeczność ma swoją własną tożsamość, zrodzoną z potrzeby serca. Regionalizm 

i kultura regionalna jest naszym niezwykłym potencjałem i bogactwem. Pokolenia, 

które odziedziczyły to wszystko od swoich przodków, muszą zrobić wszystko, aby 

przekazać ją nieprzerwanie dalej, kolejnym pokoleniom w taki sposób, aby nie zatracić 

jej autentyczności. Jest to wielkie wyzwanie, przed którym stoimy my wszyscy. 

Mając na uwadze powyższe postanowiono napisać projekt pn. „Otwórz okno na 

kulturę!”, który jest zadaniem regionalnym. Działania zaplanowane do realizacji w 

ramach zadania skierowane są do społeczności zamieszkującej Region Małopolska 

Południowa, w szczególności powiat limanowski i powiat nowosądecki. Zadanie będzie 

obejmowało: 

- NAGRANIE PŁYTY CD Z MUZYKĄ/MELODIAMI REGIONALNYMI PRZEZ 3 ZESPOŁY 

REGIONALNE/ORKIESTRY DĘTE Z OBSZARU POWIATU LIMANOWSKIEGO;

- ORGANIZACJA SPOTKANIA PROMUJĄCEGO I PODSUMOWUJĄCEGO  NAGRANIE 3 PŁYT 

CD PRZEZ 3 ZESPOŁY REGIONALNE/ORKIESTRY DĘTE Z OBSZARU POWIATU 

LIMANOWSKIEGO;

- ORGANIZACJA WARSZTATÓW KULINARNYCH DOTYCZĄCYCH POTRAW 

REGIONALNYCH NA OBSZARZE POWIATU LIMANOWSKIEGO I NOWOSĄDECKIEGO. 

Celem zadania jest kultywowanie, podtrzymywanie ludowych tradycji kulturowych i 

kulinarnych oraz integracja lokalnej społeczności.

Bezpośrednimi odbiorcami działań w ramach projektu będą zespoły 

regionalne/orkiestry dęte z obszaru powiatu limanowskiego oraz dzieci, 

młodzież, osoby dorosłe, w tym osoby starsze zamieszkujące obszar 

powiatu limanowskiego i powiatu nowosądeckiego. W zaplanowanych do 

realizacji działaniach w ramach niniejszego zadania będą mogli wziąć 

udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy.

Zaplanowane działania projektowe realizowane 

będą na terenie powiatu limanowskiego, m.in. na 

terenie gminy Limanowa, Słopnice, Łukowica, 

Dobra, Kamienica oraz powiatu nowosądeckiego, 

m.in. na terenie gminy Podegrodzie.

Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO



28 KD

Dzieci poznają 

województwo małopolskie. 

Celem zadania jest budowa świadomości i tożsamości regionalnej poprzez zwiedzenie 

ciekawych zakątków województwa Małopolskiego, oraz warsztaty taneczne i 

muzykowania.  

Dzieci i młodzież - uczniowie klas 1-8 szkól podstawowych w gminie Jodłownik wezmą 

udział w wycieczkach turystycznych. Pragniemy promować wśród dzieci i młodzieży 

najbliższą okolicę, gdyż województwo małopolskie obfituje w piękne i wartościowe 

miejsca.  Przyświeca nam maksyma " cudze chwalicie a swego nie znacie", często jest 

tak że dzieci podróżują z rodzicami po za granice kraju nie znając województwa w 

którym mieszkają. Dlatego naszą odpowiedzią na ten problem są wycieczki.  Odbędą się 

też warsztaty ludowych tańców oraz muzykowania z grupy etnograficznej Lachów 

Szczyrzyckich. 

Dzieci przedszkolne, uczniowie klas 1-8 sześciu szkół podstawowych, 

dorośli z  terenu gminy Jodłownik.

Gmina Jodłownik z której będą zrekrutowani 

adresaci oraz miasta Bochnia i Szczawnica, gmina 

Czorsztyn gdzie odbędą się wyjazdy.

Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Głównym celem zadania jest działalność edukacyjno-kulturalna na rzecz trwałości 

tradycyjnej kultury ludowej  wybranych grup etnograficznych Łuku Karpat. Realizacja 

tego zadania zaspokoi potrzeby lokalnych społeczności w zakresie kultywowania 

rodzimych tradycji i przyczyni się do integracji tych społeczności.

W ramach projektu będą prowadzone cykliczne warsztaty z zakresu tradycyjnej kultury 

ludowej (muzyczne, taneczne, wokalne). W wybranych gminach województwa 

małopolskiego zostaną również przeprowadzone warsztaty tworzenia dawnych 

instrumentów pasterskich, śpiewu, tańca, zwyczajów i obrzędów, kulinarne. Zajęcia te 

zwiększą  świadomość w zakresie autentycznej kultury wybranych grup 

etnograficznych, pozwolą na rozwój pasji i zainteresowań.

W ramach tych działań zostanie również zorganizowany Festiwal Kulturalno – 

Edukacyjny "Potycki Góralsko Lachowskie Łuku Karpat”. W ramach Festiwalu odbędzie 

się  konkurs par tanecznych reprezentujących zespoły i grupy regionalne prezentujące 

w sposób autentyczny taniec, muzykę, strój regionalny oraz czynności występujące w 

zwyczajach i obrzędach.

Założeniem festiwalu jest podniesienie poziomu świadomości i tożsamości regionalnej 

opartej o walory autentycznego dziedzictwa mieszkańców Sądecczyzny i sąsiednich 

regionów, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Festiwal będzie poprzedzać cykl 

warsztatów w zakresie tradycyjnego tańca, śpiewu, czy tworzenia instrumentów 

pasterskich, a także konkurs tańców męskich z regionu Karpat. Efekt tych działań będzie 

zaprezentowany podczas konkursu podsumowującego Festiwal. Projekt ten, 

skierowany do lokalnych społeczności powiatów nowosądeckiego, limanowskiego, 

gorlickiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, krakowskiego, myślenickiego, przyczyni się 

do upowszechnienia i utrwalenia kultury subregionów góralskich i lachowskich.

Ponadto przewiduje się organizację wyjazdów na koncerty, konkursy, imprezy 

regionalne, na których uczestnicy warsztatów będą mogli zaprezentować swoje 

umiejętności, jak również zapoznać się z kulturą innych regionów.

Edukacja Kulturalna 

Łukiem Karpat

KD

Zadanie skierowane jest do wszystkich grup wiekowych województwa  

małopolskiego: dzieci, młodzież, dorośli.

Kraków, Gmina Zielonki, Łącko, Ochotnica Dolna, 

Kamienica, Stary Sącz, Nowy Sącz, Biały Dunajec, 

Bukowina Tatrzańska, Czorsztyn

Region Małopolska 

Południowa, 

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny

Ogólnowojewódzki 700 000,00 zł 0,00 zł 2024-2025

DEP/JO: 

Departament 

Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego

29 KD

Podegrodzie i Łoniowa: 

lachowsko-krakowska 

wspólnota.

Projekt dotyczy budowania partnerstwa na bazie dziedzictwa lokalnej kultury. Jego 

realizacja połączy Podegrodzie i Łoniową - dwie miejscowości, które w swoich gminach i 

subregionach są liderami kultywowania i popularyzacji dziedzictwa kultury tradycyjnej. 

Środki, które można zdobyć na przedsięwzięcia w tej dziedzinie, są daleko 

niewystarczające na realizację potrzeb i ambicji mieszkańców, zwłaszcza w dobie 

zagrożeń i kryzysu ekonomicznego. Tymczasem właśnie ta sytuacja zewnętrzna stwarza 

dla fenomenalnego pod względem bogactwa i różnorodności kultury tradycyjnej 

regionu wiele poważnych zagrożeń. Wśród nich jest widmo przerwania pokoleniowego 

przekazu tradycji. Dlatego szczególnie teraz warto zadbać o jego ochronę i promocję, a 

więc w szczególności o ludzi, którzy w prywatnym czasie i całkowicie społecznie się tym 

zajmują. 

Działania projektu wzmocnią działające w obu miejscowościach zespoły regionalne 

przez zakup nowych strojów ludowych. Bogaty i różnorodny cykl warsztatów pozwoli 

mieszkańcom nabyć umiejętności, które były powszechne wśród ich przodków, a dzisiaj 

zanikają. Każde warsztaty będą okraszone solidnym wprowadzaniem etnograficznym 

osadzającym prezentowane umiejętności w lokalnym kontekście kulturowym. Chętni 

będą mogli skorzystać z warsztatów organizowanych przez drugiego partnera. 

Powstaną także publikacje: film dokumentalny, książka oraz wspólna płyta CD z 

przyśpiewkami z Podegrodzia i Łoniowej. Partnerzy poznają się wzajemnie podczas 

wizyt studyjnych. Projekt zakończy wielowątkowe wydarzenie promujące jego 

najważniejsze rezultaty: zespoły zaprezentują się w nowych strojach, zostaną 

wykonane nagrane wcześniej na płytę pieśni, na wystawie będzie można obejrzeć prace 

z warsztatów. Całość uatrakcyjni prezentacja dziedzictwa kulinarnego obu regionów. 

To, co budowane na pasji i dumie każdego z partnerów, jest solidnym fundamentem. 

Dlatego realizacja projektu będzie podwaliną do budowania trwałego partnerstwa, 

które w przyszłości może zaowocować wspólnymi przedsięwzięciami także w innych 

dziedzinach życia społecznego.

Zadanie jest skierowane do wszystkich mieszkańców miejscowości 

partnerskich i ich gmin, a szczególnie do osób kultywujących lokalne 

dziedzictwo kulturowe lub nim zainteresowanych. Będą to osoby w 

różnym wieku - od dzieci po seniorów.

Podegrodzie i Gmina Podegrodzie;

Łoniowa i Gmina Dębno

Region Małopolska 

Południowa, 

Region Tarnowski

Ogólnowojewódzki 560 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO



30 KD

Kalejdoskop twórczego 

działania

Głównym celem zadania jest zbudowanie oferty kulturalnej kierowanej do kilku grup 

społecznych, w tym do dzieci i młodzieży poprzez słowo, muzykę, poezję. Posłuży to do 

zdecydowanego pobudzenia i poprawy aktywności uczestnictwa mieszkańców regionu 

w wartościowych przedsięwzięciach kulturalnych, dla których dzieła literackie, piękno 

języka ojczystego oraz dziedzictwo kulturowe ma szczególne, narodowe znaczenie. 

Aktywny udział w kulturze poprzez formę warsztatów będzie stymulować tę zmianę 

społeczną. Projekt  ma na celu wskazanie wartości słowa pisanego, jego wpływ na 

edukację i przyczyni się do rozwiązania  problemu współczesności, jakim jest 

niebezpieczeństwo nadużywania przez dzieci i młodzież przestrzeni wirtualnej zamiast 

realnej płaszczyzny kontaktów i poznawania się ludzi. Przyczyni się do poprawienia 

relacji interpersonalnych poprzez bezpośrednie uczestnictwo w kulturze i wzbudzi 

inicjatywę kulturotwórczą uczestników zajęć warsztatowych. Spotkania z ludźmi kultury 

i uniwersalna siła kolędowania w stylu góralskim będą magnesami, sprzyjającymi 

integracji wokół kultury i wartości duchowych. Poprawi też czytelnictwo wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych  oraz będzie bodźcem do spotkań integracyjnych. Nawyk 

mieszkańców do obcowania z dobrą książką posłuży długofalowo i będzie w następnych 

latach  procentował  w życiu, nie tylko uczestników projektu, ale również następnych 

pokoleń (dziedziczenie potrzeby obcowania z wartościową, wysoką kulturą). Spotkania 

autorskie, koncerty będą miały wpływ na osobowy rozwój człowieka, integrowanie 

społeczności poprzez uczestnictwo w kulturze.

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych (8-17 lat), 

rodziny.

Miasto, wsie w gminie (szkoły podstawowe)

Region Tarnowski Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

31 KD

Teatralne i muzyczne 

opowieści o bł. Karolinie.

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa 

w kulturze poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających 

dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym oraz budowanie 

wartościowej oferty kulturalnej, która zwiększy zainteresowanie mieszkańców 

Małopolski udziałem w przedsięwzięciach o charakterze muzycznym i teatralnym. 

Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych a także osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym – przeżywających traumę. 

W ramach projektu planuje się organizację cyklu spektakli muzycznych oraz 

przedstawień teatralnych w wybranych lokalizacjach na terenie Małopolski . 

Spektaklom towarzyszyć będzie degustacja potraw regionalnych przygotowana przez 

lokalne Koła Gospodyń Wiejskich, która będzie tworzyć integralną część spotkania 

poprzez promocję zdrowej żywności.

Zadanie odpowiada na potrzebę promocji ambitnych i mających uniwersalne przesłanie 

spektakli muzycznych i teatralnych, które obecnie przegrywają z masowymi 

propozycjami lekkiej i bezideowej rozrywki. 

Zadanie skierowane jest do wszystkich mieszkańców Małopolski bez 

względu na wiek i płeć z uwzględnieniem szczególnej potrzeby dotarcia 

poprzez kulturę do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z 

powodu przeżywanej traumy. 

Miejsce realizacji - wybrane miejscowości na 

terenie Regionu Tarnowskiego i Regionu 

Małopolska Południowa 

Obszar oddziaływania - Województwo Małopolskie

Region Małopolska 

Południowa, 

Region Tarnowski

Ogólnowojewódzki 652 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

32 KD

Wrzutnia i książkomat na 

Rajskiej. Dostęp do e-

booków i audiobooków dla 

czytelników małopolskich 

bibliotek publicznych

Zadanie polega na montażu wrzutni do samodzielnego zwrotu wypożyczonych w 

bibliotece przy ul. Rajskiej pozycji oraz na rozbudowie wcześniej zamontowanego,  

książkomatu o moduł z dodatkowymi 24 skrytkami na książki i inne zbiory biblioteczne. 

Dzięki temu mieszkańcy Krakowa i Małopolski będą mogli odbierać i zwracać pożyczone 

z „Rajskiej” książki w dowolnym terminie, w tym również w godzinach zamknięcia 

biblioteki.  Zadanie zakłada również zakup i dystrybucję kodów dostępu do platform 

oferujących audiobooki, podcasty oraz publikacje pochodzące z najważniejszych 

wydawnictw książek elektronicznych. Zakup kodów dostępu do platform pozwoli na co 

miesięczny dostęp do ponad 250 000 tytułów publikacji cyfrowych dla mieszkańców 

Małopolski na okres dwunastu miesięcy. 

Zadanie skierowane jest zarówno, do dzieci i młodzież jak i dorosłych i 

osób starszych.

Obszar realizacji zadania obejmuje całe 

województwo Małopolskie.

Region Małopolska 

Południowa, 

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny, 

Region Tarnowski, 

Region Małopolska 

Zachodnia

Ogólnowojewódzki 550 000,00 zł 0,00 zł 2024-2025

DEP/JO: 

Wojewódzka 

Biblioteka 

Publiczna w 

Krakowie

33 KD

Piknik Szybowcowy - 

Skrzydła nad Libiążem

Głównym celem projektu jest przypomnienie mieszkańcom gminy Libiąż, a przede 

wszystkim dzieciom i młodzieży, sylwetek i działalności libiąskiej szkoły szybowcowej - 

instruktorów i lotników w oparciu o dostępne materiały źródłowe. Projekt będzie 

doskonałą okazją do wspomnień i opowieści rodzinnych (udział pilotów, szybowników i 

modelarzy), integracji społeczności lokalnej. Projekt zakłada realizację plenerowego 

pikniku szybowcowego o charakterze historycznym współtworzonego ze społecznością 

lokalną w celu upamiętnienia nieistniejącej dziś libiąskiej szkoły szybowcowej.

Rodziny z dziećmi, młodzież szkolna, seniorzy pamiętający czasy szkoły 

szybowcowej

Gmina Libiąż, szlak libiąskiej szkoły szybowcowej

Region Małopolska 

Zachodnia
Regionalny 60 000,00 zł 0,00 zł 2024

DEP/JO: 

Departament 

Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego



34 KD

Tradycyjnie u Górali 

Białych

Głównym celem zadania jest zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu Górali 

Białych.  Realizacja tego zadania zaspokoi potrzeby lokalnej społeczności w zakresie 

kultywowania rodzimych tradycji i przyczyni się do jej integracji.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone cykliczne warsztaty z zakresu 

tradycyjnego muzykowania, tańca i śpiewu. Przeprowadzone zajęcia wpłyną na wzrost 

świadomości na temat  autentycznej kultury regionu Górali Białych, będą służyć 

podtrzymywaniu zainteresowania kulturą ludową, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, 

jak również osób niepełnosprawnych, a także pozwolą na rozwój pasji i  zainteresowań.   

Ponadto przewiduje się organizację wyjazdów na koncerty, konkursy, imprezy 

regionalne, na których uczestnicy warsztatów będą mogli zaprezentować swoje 

umiejętności, jak również zapoznać się z kulturą innych regionów. 

Przewiduje się również przygotowanie folderu dokumentującego 20-letni okres 

działalności Zespołu Regionalnego Zasadnioki.

W dobie postępującej globalizacji i unifikacji tego typu działania skierowane głównie do 

dzieci i młodzieży są niezwykle istotne, w szczególności są szansą na ocalenie od 

zapomnienia wartości regionalnej kultury ludowej.  Działania te wzbogacą ofertę 

kulturalną powiatu limanowskiego i nowosądeckiego.

Zadanie skierowane jest przede wszystkim do dzieci, młodzieży, jak i 

dorosłych. Uczestnictwo w tym projekcie stworzy dorosłym możliwość 

zachowania  i wzmocnienia rodzimych tradycji z zakresu tańca, muzyki, 

śpiewu  oraz przekazania ich młodszemu pokoleniu. Dzieci i młodzież 

nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu tradycyjnej kultury ludowej, a 

działania skierowane do wszystkich grup wiekowych pozwolą na 

zachowanie przekazu pokoleniowego.

Zadanie realizowane będzie na terenie gmin: Łącko, 

Kamienica.

Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

35 KD

Kultywowanie tradycji 

muzycznych regionu 

poprzez warsztaty 

muzyczne dla 

mieszkańców oraz zakup 

instrumentów dla Orkiestry 

Dętej w Mszanie Górnej

Celem projektu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego regionu oraz 

umacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców poprzez promowanie i kultywowanie 

tradycji muzycznych obszaru przez Orkiestrę Dętą w Mszanie Górnej. Projekt składał się 

będzie z dwóch zadań. Pierwsze zadanie dotyczyło będzie doposażenia orkiestry w 

nowe, brakujące instrumenty muzyczne wraz z akcesoriami. Orkiestra działa już od 65 

lat (wcześniej przy OSP, a obecnie jako samodzielna organizacja), a na niektórych 

instrumentach gra się od początku, zatem potrzeby sprzętowe są ogromne. Drugim 

zadaniem będą warsztaty muzyczne dla mieszkańców powiatu skierowane dla tych 

którzy chcą podnieść swój warsztat gry na instrumentach dętych. Mogą to być 

członkowie orkiestr, pasjonaci, amatorzy. Warsztaty mają na celu nie tylko na 

doskonalenie umiejętności muzycznych ale również rozwijanie pasji i wrażliwości 

muzycznej.

dzieci, młodzież, dorośli - mieszkańcy powiatu limanowskiego powiat limanowski

Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

36 KD

Kuźnia Folkloru- 

propagowanie tradycji 

poprzez śpiew i taniec oraz 

zacieśnianie więzi 

międzypokoleniowych

Jako Kuźnia Folkloru stawiamy na ukulturalnianie społeczeństwa poprzez różnorodne 

działania, w różnych grupach wiekowych i społecznych ( dzieci, młodzież, osoby 

dorosłe, seniorzy) . Dzięki naszym poczynaniom chcemy aby tutejsze społeczeństwo 

zapoznało się z kulturą, obrzędami i strojami, narzędziami, muzyką i śpiewem, jakie 

gościły w zapomnianej już tradycji kulturowej. Współpracując z etnografem, będziemy 

mogli poznać  tradycję regionu, zorganizować warsztaty nauki śpiewu i tańca 

regionalnego, wyjechać na zgrupowania zespołów ludowych czy odbyć spotkania 

integracyjne. Projekt ten składał się będzie z dwóch części: I doposażenie nowo 

powstałego zespołu w stroje ludowe: Komplet krakowski wschodni damski  sztuk 10, 

komplet krakowski męski sztuk 10.

II warsztaty etnograficzne „Kuźnia Tradycji” dla szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych na terenie Gminy Nowy Wiśnicz, dzięki którym będziemy mogli 

zaznajomić i zaszczepić w młodszych pokoleniach chęć poznawczą tradycji, integracji 

między i wewnątrz pokoleniowej  oraz pozyskać nowych członków zespołu 

Międzyregionalnego Kuźnia Folkloru. 

Projekt zapewni zorganizowanie cyklu spotkań animacyjno-edukacyjnych.

Dzieci, Młodzież, Dorośli, Seniorzy- Mieszkańcy Powiatu Bocheńskiego Gmina Nowy Wiśnicz oraz ościenne miejscowości 

Region Tarnowski Regionalny 82 320,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

37 KD

"A kiej se zaśpiywom, w 

starodowną nutę.."

Podegrodzie to miejsce szczególne pod względem dziedzictwa kulturowego regionu 

Lachów Sądeckich. Stanowi bowiem centrum kultury Lachów Sądeckich, o dobrze 

zachowanych tradycjach lachowskich i poczuciu przynależności do tejże grupy 

etnograficznej. Mieszkańcy Podegrodzia mówią o sobie i swoich najbliższych sąsiadach 

jako Lachach Podegrodzkich. Muzyka ludowa jest najstarszym i najcenniejszym dobrem 

wchodzącym w skład lachowskiej kultury niematerialnej, czyli duchowej. Muzyka i 

lachowskie pieśni ludowe są ważnym elementem, który zapisał się w tej tradycji i 

kulturze. Należą do najstarszych form artystycznych i na przestrzeni wieków powstało 

ich tysiące. Przekazywane przez wieki z pokolenia na pokolenie: bawiły, wychwalały 

Boga, motywowały do pracy itp. Pieśni towarzyszyły rozmaitym obrzędom, zwyczajom, 

uroczystościom rodzinnym i religijnym. To niematerialne dziedzictwo kulturowe 

zapewnia poczucie tożsamości i ciągłości.  Głównym celem zadania "A kiej se 

zaśpiywom, w starodowną nutę.." jest tekstowy i fonograficzny zapis najstarszych 

pieśni ludowych Lachów Podegrodzkich. W ramach zadania powstanie film DVD 

prezentujący tradycyjny podegrodzki śpiew, typowe dla regionu melodie. Słowny i 

nutowy zapis starych pieśni zawierać będzie śpiewnik. W ramach warsztatów śpiewu 

regionalnego uczestnicy oprócz gwarowych tekstów będą ćwiczyć emisję głosu, czyli 

tzn. biały głos. Jako depozytariusze tego dziedzictwa, jesteśmy za nie odpowiedzialni; to 

od nas samych zależy, czy zostanie ono ocalone, utrwalone i  przekazane następnym 

pokoleniom czy na zawsze zaniknie zapomniane. Dzięki temu działaniu kolejne 

pokolenia poznają dziedzictwo naszych dziadów i ojców, pieśni dawne, uświęcone 

tradycją, wykonane w niezmienionym brzmieniu melodii i gwarze pradziadów. 

Zadanie skierowane jest przede wszystkim do ludzi młodych: dzieci i 

młodzieży.

Odbiorcami zadania są także te osoby z terenu gminy Podegrodzie i 

Powiatu Nowosądeckiego, które  czują więź z kulturą lachowską.

Podegrodzie/ Gmina Podegrodzie

Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 99 900,00 zł 0,00 zł 2024 OKO



38 KD

Rożnowska Kuźnia Tradycji - 

promocja i rozwój Zespołu 

Regionalnego "Rożnowska 

Dolina"

Od 2013 roku z inicjatywy Pani Beaty Grzegorzek w Wiejskim Domu Kultury w Rożnowie 

działa i dynamicznie się rozwija Zespół Regionalny "Rożnowska Dolina". Kultywuje 

folklor regionu Lachów Sądeckich, Pogórza i Krakowiaków Wschodnich. Zespół 

propaguje muzykę i taniec regionalny wśród dzieci i zachęca do gry w kapeli dziecięcej. 

Podtrzymuje również obrzędy kolędnicze poprzez kolędowanie w kościołach, chodzenie 

„po kolędzie” z gwiazdą, turoniem lub konikiem oraz prezentuje widowiska kolędnicze 

na scenie. Warto również podkreślić, iż Pani instruktor ściśle współpracując z 

etnografami, cały czas prowadzi prace badawcze w terenie, stanowiące bazę  do pracy z 

zespołem. Prężnie działający zespół skupia wokół siebie coraz więcej osób z Rożnowa 

oraz okolicznych wsi. W każdym miesiącu grupa wzbogaca się o nowych tancerzy. 

Problemem z tego wynikającym jest fakt, iż brakuje strojów dla osób tak bardzo 

chcących tańczyć. Zespół stale boryka się z deficytem strojów ludowych i nie może w 

pełni zaprezentować rodzimego folkloru, na którego odtworzenie poświęcił już kilka lat. 

Zadanie "Rożnowska Kuźnia Tradycji - promocja i rozwój Zespołu Regionalnego 

"Rożnowska Dolina"" jest zakup strojów ludowych (44 elementy strojów oraz 20 

kompletów) charakterystycznych dla regionu Lachów Sądeckich. Celem zadania jest 

również rozwój  Zespołu Regionalnego Rożnowska Dolina oraz popularyzacja i 

upowszechnienie tradycji i kultury ludowej właściwej regionowi północnemu Lachów 

Sądeckich. 

- dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy (80 osób w wieku 6-75 lat - 

członkowie Zespołu Regionalnego Rożnowska Dolina

- odbiorcy pośredni - mieszkańcy Małopolski i nie tylko (publiczność 

festiwali, przeglądów, konkursów, miłośnicy kultury tradycyjnej, 

etnografowie, pasjonaci kultury tradycyjnej)

Miejsce realizacji zadania: 

Wiejski Dom Kultury 

Rożnów 638

33-318 Gródek nad Dunajcem

Gmina: Gródek nad Dunajcem, Chełmiec, Czchów, 

Korzenna, Łososina Dolna oraz Zakliczyn

Miejsce realizacji zadania w znacznym stopniu 

determinuje konkretne potrzeby zakupu strojów 

ludowych: duża ilość członków Zespołu,

wysokie koszty rekonstrukcji strojów ludowych, 

wspieranie i promocja lokalnej kultury ludowej 

poprzez rozwój i promocję Zespołu,

organizacja czasu wolnego dla mieszkańców, 

promocja bogactwa kulturowego Sądecczyzny.

Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 99 840,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

39 KD

Taniec to relacja - 

warsztaty artystyczne dla 

dzieci i młodzieży

„Taniec to relacja - warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży” to projekt, którego 

celem jest stworzenie ciekawej i atrakcyjnej propozycji oferty kulturalno-edukacyjnej, 

której adresatem są dzieci i młodzież z regionu Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego 

(ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Kraków, powiatu krakowskiego, a także Miasta 

Olkusz oraz powiatu olkuskiego. Projekt zakłada realizację cyklu warsztatów tanecznych 

oraz realizację wydarzenia finałowego w Krakowie, podczas którego szerokiej 

publiczności zaprezentowane zostaną efekty warsztatów i pracy twórczej dzieci i 

młodzieży. Motywem przewodnim będą relacje, czyli obszar  wymagający wzmocnienia 

w kontekście zarówno konsekwencji pandemii Covid 19 (izolacja społeczna, 

rówieśnicza),  jak również sytuacji geopolitycznej i potrzeby wsparcia adaptacji, 

integracji i umacniania relacji ludzi młodych zarówno z Polski, jak i Ukrainy. Celem 

głównym całego przedsięwzięcia jest rozwijanie, promowanie i upowszechnianie 

ekspresji kulturalnej wśród dzieci i młodzieży z terenu Krakowa i Małopolski, a także 

wzmocnienie kompetencji uniwersalnych z wykorzystaniem formy tańca 

nowoczesnego, rozumianej jako uniwersalna, przełamująca bariery kulturowe, forma 

komunikacji. Celami szczegółowymi są: wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej i 

regionalnej; wyrównywanie szans w dostępie do ciekawej oferty zajęć pozalekcyjnych i 

pozaszkolnych ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych i 

uniwersalnych, promowanie postawy aktywności życiowej opartej na rozwijaniu pasji, 

talentów i zainteresowań; wielopokoleniowa integracja mieszkańców; promowanie 

mechanizmów partycypacji społecznej, poszerzenie oferty kulturalnej Regionu oraz 

edukacja dzieci i młodzieży. 

W warsztatach artystycznych weźmie udział minimum 200 uczniów z 

regionu Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (ze szczególnym 

uwzględnieniem Miasta Kraków, powiatu krakowskiego, a także Miasta 

Olkusz oraz powiatu olkuskiego) pasjonujących się tańcem nowoczesnym  

w wieku od 7 do 18 lat, a bezpośrednimi odbiorcami wydarzenia 

głównego będą wszyscy mieszkańcy Krakowa. Istotnym wymiarem 

projektu jest integracja międzykulturowa dzieci i młodzieży z Polski oraz 

Ukrainy przebywających m.in w Krakowie, gminach powiatu 

Krakowskiego, Olkuszu oraz powiecie olkuskim. Zajęcia odbywać się będą 

w 8-miu grupach,  podczas 16-godzinnych warsztatów [grupy 

zróżnicowane wiekowo oraz pod względem zaawansowania 

zorganizowane zostaną w 4(grupy) Krakowie, 2 w Wolbromiu, 2 w 

Olkuszu]

1. realizacja warsztatów w Krakowie, Wolbromiu 

oraz Olkuszu 

2. odbiorcami oferty  edukacyjno-kulturalnej będą 

mieszkańcy Krakowa, Wolbromia, Olkusza, ale także 

Krzeszowic, Skały, Skawiny, Słomnik, Świątnik 

Górnych, Czernichowa, Igołomii-Wawrzeńczyc, 

Iwanowic, Jerzmanowic-Przegini, Kocmyrzowa-

Luborzycy, Liszek, Michałowic, Mogilan, Sułoszowej, 

Wielkiej Wsi, Zabierzowa,Zielonek oraz Bukowna; 

Bolesława, Klucz i Trzyciąża. 

3. odbiorcami wydarzenia finałowego będą 

potencjalnie wszyscy mieszkańcy Małopolski. Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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IV Małopolski Festiwal 

Taneczno-Musicalowy

„IV Małopolski Festiwal taneczno-musicalowy” to kolejna odsłona cieszącego się 

popularnością zwłaszcza wśród młodszych mieszkańców Małopolski jednodniowego 

wydarzenia kulturalnego, które realizowane jest Krakowie, i w którym biorą udział 

amatorzy tańca nowoczesnego z terenu całego Regionu. Finałowy Festiwal poprzedzony 

będzie realizacją cyklu  warsztatów scenicznych dla dzieci i młodzieży w Krakowie oraz 

Myślenicach, Tarnowie, także Brzesku. Podczas Festiwalu, zaprezentowane zostaną 

profesjonalne i amatorskie zespoły taneczne z całego regionu. Zrealizowane będą 

spektakle musicalowe, których tematem przewodnim będzie temat rozwijania pasji, 

talentów, wzmacniania wiary we własne możliwości i wytrwałości w dążeniu do 

realizacji marzeń. Celem głównym całego przedsięwzięcia jest rozwijanie, promowanie i 

upowszechnianie ekspresji kulturalnej wśród dzieci i młodzieży z terenu Krakowa i 

Małopolski, a także pozostałych kompetencji uniwersalnych z wykorzystaniem formy 

tańca nowoczesnego. Celami szczegółowymi są: wzmacnianie poczucia tożsamości 

lokalnej i regionalnej; wyrównywanie szans w dostępie do ciekawej oferty zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji 

kluczowych i uniwersalnych, promowanie postawy aktywności życiowej opartej na 

rozwijaniu pasji, talentów i zainteresowań; wielopokoleniowa integracja mieszkańców; 

promowanie mechanizmów partycypacji społecznej, poszerzenie oferty kulturalnej 

Regionu oraz edukacja dzieci i młodzieży. 

W festiwalu głównym, a także w warsztatach artystycznych wezmą udział 

młodzi pasjonaci tańca nowoczesnego z terenu Krakowa i Małopolski w 

wieku od 6 do 25 lat, a bezpośrednimi odbiorcami wydarzenia głównego 

(Festiwalu) będą wszyscy mieszkańcy Krakowa i Małopolski. Istotnym 

wymiarem projektu jest integracja międzypokoleniowa.

Myślenice, Kraków, Tarnów, Brzesko ale również: 

Michałowice, Niepołomice, Kalwaria Zebrzydowska, 

Jordanów, Proszowice

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny, 

Region Tarnowski

Ogólnowojewódzki 373 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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„RAZEM dla dobra 

wspólnego”

Projekt pn. „RAZEM dla dobra wspólnego” jest zadaniem regionalnym. 

Działania zaplanowane do realizacji w ramach zadania skierowane są do społeczności 

zamieszkującej Region Małopolska Południowa, w szczególności powiat limanowski i 

powiat nowosądecki. W zaplanowanych do realizacji działaniach w ramach niniejszego 

zadania będą mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy.

Zadanie będzie obejmowało: - PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW 

TWÓRCZYCH/RĘKODZIELNICZYCH SKIEROWANYCH DO DZIECI, OSÓB DOROSŁYCH (W 

TYM OSÓB 50+) I SENIORÓW Z OBSZARU POWIATU LIMANOWSKIEGO;- 

PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW FLORYSTYCZNYCH SKIEROWANYCH DO DZIECI, 

OSÓB DOROSŁYCH (W TYM OSÓB 50+) I SENIORÓW Z OBSZARU POWIATU 

LIMANOWSKIEGO I NOWOSĄDECKIEGO;

- ZAKUP ELEMENTÓW STROJÓW REGIONALNYCH DLA LOKALNIE DZIAŁAJĄCYCH 

GRUP/ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNO REGIONALNYCH/KAPEL/GRUP MUZYCZNYCH 

ORAZ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH Z OBSZARU POWIATU LIMANOWSKIEGO;

- ORGANIZACJA SPOTKAŃ ZE SPORTOWCAMI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z OBSZARU 

POWIATU LIMANOWSKIEGO. Celem zadania jest: wspieranie i promocja dziedzictwa 

lokalnej kultury ludowej; aktywne spędzanie wolnego czasu, integracja wewnątrz i 

międzypokoleniowa lokalnej społeczności.

Bezpośrednimi odbiorcami działań w ramach projektu będą dzieci, 

młodzież, osoby dorosłe, w tym osoby starsze zamieszkujące obszar 

powiatu limanowskiego i powiatu nowosądeckiego oraz lokalnie 

działające grupy/zespoły folklorystyczno regionalne/kapele 

muzyczne/grupy muzyczne oraz koła gospodyń wiejskich z obszaru 

powiatu limanowskiego.

Zaplanowane do realizacji działania w ramach 

niniejszego projektu realizowane będą na terenie 

powiatu limanowskiego, szczególnie na terenie 

gminy: Limanowa, Słopnice, Kamienica, Tymbark, 

Dobra oraz powiatu nowosądeckiego, na terenie 

gminy Chełmiec.

Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Czerpiąc z dziedzictwa 

przodków z regionu 

Pogórza i Krakowiaków 

wschodnich.

Bezpośrednimi adresatami zadania będą członkowie zespołów 

Folklorystycznych Dziatki z Chatki (skład zespołu 25 osób – 5 grających na 

instrumentach ludowych) oraz Wieśpnioki ( liczba członków 14 osób). 

Szeroko rozumianą grupą docelową będą mieszkańcy gminy, a także 

uczestnicy koncertów, występów, przeglądów folklorystycznych, 

wydarzeń kulturalnych w kraju i poza granicami z udziałem Zespołów 

Folklorystycznych Dziatki z Chatki oraz Wieśpnioki, podczas których 

członkowie będą się prezentować w tradycyjnych strojach ludowych. 

Pośrednimi adresatami zadania będą mieszkańcy miasta Tarnów, 

Zakliczyn, powiatu nowosądeckiego, powiatu brzeskiego, powiatu 

bocheńskiego, powiatu tarnobrzeskiego, powiatu rzeszowskiego. Zespoły 

Folklorystyczne Dziatki z Chatki oraz Wieśpnioki koncertują i 

przedstawiają widowiska obrzędowe na terenie całego kraju, podczas 

których będą prezentować zakupione stroje ludowe regionu 

Krakowiaków wschodnich, co w połączeniu z tradycjami muzycznymi i 

śpiewaczymi zespołu tworzą jedną całość. W okresie świątecznym 

Zespoły Folklorystyczne  kolędują w różnych parafiach, więc odbiorcami 

zadania będą mieszkańcy powiatu nowosądeckiego, brzeskiego, 

bocheńskiego, krakowskiego, województwa śląskiego, podkarpackiego, 

gdzie prezentują i promują stroje, muzykę, śpiew, kultywując tradycje 

regionalne. Pośrednimi odbiorcami będą osoby odwiedzające strony You 

Tube, strony internetowe Zakliczyńskiego Centrum Kultury oraz portale 

społecznościowe typu Facebook. Według dotychczasowych statystyk 

szacunkowa wielkość odwiedzin w/w stron sięga kilku tysięcy 

wyświetleń, więc wskazana liczba to ponadlokalni odbiorcy zadania.

Miejscem realizacji zadania będzie miasto i gmina 

Zakliczyn, a obszar oddziaływania zadania to obszar 

całego kraju. Zadanie ma charakter ponadlokalny i 

obejmuje powiaty: powiat tarnowski (m.in. gmina 

Gromnik, gmina Wojnicz, gmina Dębno) powiatu 

gorlickiego (m.in. Gorlice, Szymbark), powiatu 

brzeskiego ( Szczurowa, Łoniowa). Zakupione stroje 

będą również prezentowane na wydarzeniach w 

których cyklicznie występuje ZF Dziatki z Chatki oraz 

Wieśpnioki w województwie podkarpackim, 

powiatach brzeskim, bocheńskim, wielickim. ZF 

koncertują również poza granicami kraju, dlatego 

zasięg oddziaływania zadania będzie bardzo szeroki.

Region Małopolska 

Południowa, 

Region Tarnowski

Ogólnowojewódzki 370 330,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

Celem zadania pn. „Czerpiąc z dziedzictwa przodków" jest kultywowanie tradycji, 

zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz podwyższenie poziomu uczestnictwa w życiu 

kulturalnym społeczeństwa poprzez prowadzenie warsztatów tanecznych, 

muzykowania oraz zabaw ludowych jak również zakup strojów ludowych dla członków 

Zespołów Folklorystycznych – dziecięcego „ Dziatki z Chatki”, dorosłego „Wieśpnioki”. 

Operacja ma charakter ponadlokalny, przyczyni się do zachowania tradycji, utrzymania 

jej tożsamości narodowej i dziedzictwa kulturowego oraz do pogłębiania społecznej 

integracji i przekazanie tych zacnych wartości przyszłym pokoleniom. Projekt stworzy 

szansę na wykorzystanie ponadlokalnych zasobów dziedzictwa historycznego i 

kulturowego przez głęboko zakorzenioną tradycję tańca ludowego, muzyki, sztuki 

ludowej, rękodzieła, strojów ludowych oraz kuchni regionalnej.Dla młodego pokolenia 

będzie to możliwość zetknięcia się z autentycznymi twórcami i artystami ludowymi. 

Dzieci i młodzież będą brały udział w zajęciach tańca, muzykowania i zabawach 

ludowych, które będą się odbywać systematycznie przez okres realizacji projektu. 

Dorośli skupią się na tańcu oraz obrzędach. Zajęcia będą odbywać się w świetlicy w 

Paleśnicy. Docelowo poprzez organizowane zajęcia wzmocnimy chęć udziału dzieci, 

młodzieży i dorosłych w systematycznych próbach, kultywowaniu tradycji swoich 

dziadków i przodków. Uczestnicy warsztatów będą żywym nośnikiem tradycji ludowych, 

dzięki zajęciom z instruktorami i przekazaną przez nich wiedzę odbudujemy 

zapomnianą tożsamość kulturową.  Zadanie przyczyni się do, zaangażowania 

społeczności w ponadlokalne wydarzenia społeczno -kulturalne, do poprawy prezencji, 

wzbogacenia artystycznego wizerunku ZF Dziatki z Chatki, Wieśpnioki oraz do 

dokładniejszego odwzorowania stroju Krakowiaków wschodnich - dorosłych jak i 

dziecięcych. Zakup strojów ludowych przyczyni się do ponadlokalnej promocji 

autentycznej kultury ludowej, podkreślenia tożsamości i tradycji regionalnej w celu 

zachowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zespół Folklorystyczny 

Wieśpnioki zostanie doposażony w: 7 kompletów strojów krakowiaków wschodnich 

męskich w skład którego wchodzą: (pas, koszula, spodnie, kaftan, czapka krakuska, 

magierka, buty, sukmana biała) 7 szt. – kompletów strojów krakowiaków wschodnich 

damskich w skład którego wchodzi:(ciasnocha, halka, spódnica, zapaska, buty, koszula, 

gorset, katanka, wianek, bukiet do włosów, chusta, korale)  Zespół Folklorystyczny 

Dziatki z Chatki zostanie doposażony w: 10 kompletów strojów krakowiaków 

wschodnich chłopięcych: stój codzienny – koszula płócionka, spodnie płótno, kamizelka, 

pas, kapelusz strój odświętny – Koszula, kaftan, spodnie, krakuska, pas, buty 15 

kompletów strojów krakowiaków wschodnich dziewczęcych:

stój codzienny – sukienki Jadwisie, chusteczki

strój odświętny – halka, ciasnocha, spódnica, zapaska, katanka płócienna, bluzka biała, 

gorset, wianek, buty).

W ramach realizacji zadania przeprowadzimy  144 trzygodzinnych zajęć taneczno-

muzycznych dotyczących trzech regionów: Krakowiaków Wschodnich, Lachów 

Sądeckich, i Pogórza (432 godzin zajęć).
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Skrzyżowanie kultur 

Krynica-Zdrój 2024

"Skrzyżowanie kultur Krynica-Zdrój 2024" to cykl trzech otwartych,ogólnodostępnych 

spotkań muzycznych i plenerowych o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Głównym 

celem jest przybliżenie tradycji Beskidu Sądeckiego, czyli połączenia kultury 

łemkowskiej, żydowskiej oraz lachowskiej. Projekt zakłada organizację trzech wydarzeń 

muzycznych w miesiącach: czerwcu, lipcu i sierpniu 2024 roku, w urokliwym miejscu 

przed zabytkowym kościołem pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krynicy Zdroju, tj. 

byłej cerkwi grekokatolickiej. Wykonawcami podczas każdej edycji będą zespoły 

muzyczne różnych nurtów kulturowych, przy czym podczas wydarzenia czerwcowego 

swój repertuar przedstawią reprezentanci muzyki żydowskiej, w lipcu - muzyki 

lachowskiej. zaś w sierpniu muzyki łemkowskiej. Organizacja spotkań ma między innymi 

na celu zaspokojenie potrzeb kulturalnych osób o mniejszych dochodach jak emerytów, 

osób niepełnosprawnych, a co za tym idzie przeciwdziałanie wykluczeniu pewnych grup 

społecznych w zakresie dostępu do wydarzeń kulturalnych. Realizacja zadania pozwoli 

również na tworzenie lokalnych więzi, spójności społecznej oraz szerzenie historii, 

tradycji i kultury związanych z miejscem organizacji koncertów.

"Skrzyżowanie kultur Krynica-Zdrój 2024" to spotkania muzyczne 

przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców, zarówno mieszkańców 

miasta i gminy Krynicy-Zdroju jak również turystów - osób 

wypoczywających w regionie organizacji zadania. Wydarzenia 

dedykowane są wszystkim grupom wiekowym i społecznym, a w 

szczególności osobom, które nie znają historii Beskidu Sądeckiego i chcą 

poznać kulturę mniejszości narodowych definiujących ten rejon.

Miejscem realizacji zadania jest scena plenerowa 

przy dawnej XIX wiecznej Cerkwi Grekokatolickiej 

położonej przy ul. Słotwińskiej, stanowiącej obecnie 

Kościół Rzymskokatolicki w Krynicy-Zdroju. 

Wydarzenia obejmą miasto Krynicę-Zdrój i 

sołectwa: Berest, Czyrna, Mochnaczka Niżna, 

Mochnaczka Wyżna, Muszynka, Piorunka, Polany, 

Tylicz oraz inne miasta w kraju, poprzez turystyczny 

charakter lokalizacji zadania.

Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 63 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Głównym celem zadania jest rozwój Orkiestry Nowohuckiej - zespołu o charakterze 

amatorskim, powstałym 2017 roku, z oddolnej inicjatywy krakowskich muzyków - 

instrumentalistów, związanych ze środowiskiem orkiestr dętych. Główne miejsce 

prowadzenia prób i zajęć stałych Orkiestry to dzielnice nowohuckie (XIV Czyżyny, XV 

Mistrzejowice, XVI Bieńczyce, XVII Wzgórza Krzesławickie, XVIII Nowa Huta), wschodnie 

rejony dzielnicy XIII Podgórze oraz podkrakowskie małe miejscowości i wsie, z których 

rekrutowali się pracownicy Kombinatu metalurgicznego, przez co mentalnie obszary te 

nadal związane są ze społecznością nowohucką i jej kulturą. Obszar oddziaływania 

Orkiestry - definiowany poprzez miejsce zamieszkania jej członków, uczestników zajęć 

oraz miejsca koncertów i występów - zgodny jest z Regionem wskazanym w pkt.4 

(Krakowski Obszar Metropolitalny) Orkiestra Nowohucka realizuje nieodpłatne koncerty 

dla szerokiej publiczności, prezentując wartościową muzykę rozrywkową o 

uniwersalnym charakterze, a także muzykę sakralną. Członkami Orkiestry są osoby o 

różnym wykształceniu muzycznym, również amatorzy, w różnym wieku - od 

nastolatków do seniorów. Otwarty, nieodpłatny i amatorski charakter Orkiestry, w 

której największy nacisk kładziony jest na ludzi i ich wrażliwość, powoduje, że z każdym 

rokiem rośnie liczba członków Orkiestry, a także ilość jej sympatyków. Orkiestra 

pozostaje otwarta na muzyków - amatorów z całego obszaru miasta Krakowa i 

pozostałych powiatów, Chętnie otwiera się dla imigrantów, którzy uciekając przed 

wojną lub innymi problemami, stracili również możliwość realizowania swoich 

muzycznych pasji. Działalność Orkiestry to szansa dla tych, którzy nie są zawodowymi 

muzykami, jednak ich umiejętności i pasja do wspólnego muzykowania pozwalają 

stworzyć zespół o wysokiej wartości artystycznej, który ze swoją ofertą muzyczną 

wychodzi nieodpłatnie do szerokiej publiczności. Działalność Orkiestry wiąże się z 

kosztami takimi, jak: wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia, koszty zakupu 

instrumentów i sprzętu do występów, koszty organizacji koncertów a także koszty 

zakupu materiałów nutowych i reprezentacyjnych strojów. Realizacja zadania pozwoli 

je w znacznej części zaspokoić. Zadanie przewiduje również prowadzenie stałych 

nieodpłatnych zajęć z nauki gry na instrumentach dętych, i jest to szansa dla wszystkich 

tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą odbywać edukacji w szkołach 

muzycznych. 

KD

ORKIESTRA DLA KAŻDEGO - 

DZIAŁALNOŚĆ I ROZWÓJ 

ORKIESTRY NOWOHUCKIEJ

Adresaci zadania to mieszkańcy wskazanego obszaru - osoby bez 

ograniczeń wiekowych, w tym również imigranci i uchodźcy, nie 

porozumiewający się w języku polskim:

a) muzycy instrumentaliści, chcący kontynuować swoją muzyczną pasję 

poprzez udział w działalności orkiestry oraz rozwijać swoje umiejętności

b) osoby pragnące nauczyć się gry na instrumentach (instrumentarium 

orkiestry dętej)

c) odbiorcy koncertów i występów Orkiestry

Miejsca realizacji:

a) miasto Kraków - realizacja zajęć stałych, prób 

Orkiestry oraz koncertów,

b) cały obszar wskazany w p III.1 - realizacja 

koncertów i innych występów Orkiestry a także 

zajęć z nauki i doskonalenia gry na instrumentach.

Obszar oddziaływania:

cały obszar wskazany w p III.1

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Letnie potańcówki na 

zakliczyńskim Rynku

Letnie potańcówki na zakliczyńskim Rynku to cykliczne wydarzenie o charakterze 

kulturalno - edukacyjnym. Zadanie rozwiązuje problemy związane z nauka tańca, 

wspólnej zabawy i rozrywki w sezonie letnim, generalnie organizacją wartościowej 

rozrywki bez potrzeby używania alkoholu, ale za to z możliwością degustacji 

tradycyjnych potraw z których słynie Małopolska, w tym Region Tarnowski . 

Odbiorcy to dzieci, młodzież, rodziny, seniorzy oraz turyści odwiedzający 

Region Tarnowski 

Miejscem realizacji jest Rynek w Zakliczynie - drugi 

pod względem powierzchni plac miejski w 

Małopolsce. Region Tarnowski Regionalny 95 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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5. największa góralska 

Majówka w Polsce dla Ojca 

Świętego Jana Pawła II

5. największa góralska Majówka w Polsce to wydarzenie, które ma upamiętnić naszego 

wielkiego rodaka Ojca Świętego Jana Pawła II oraz zachęcić do wspólnego świętowania. 

Po raz kolejny wydarzenie będzie okazją do wspólnej modlitwy podczas nabożeństwa 

majowego, śpiewu ulubionych pieśni Ojca Świętego, a także do lepszego poznania jego 

przesłania i twórczości. Łącząca wiele pokoleń znana kapela góralska „Mała Armia 

Janosika” z Raby Wyżnej zapewni oprawę muzyczną wydarzenia oraz zagra po 

nabożeństwie dedykowany Janowi Pawłowi II koncert ze specjalnie przygotowaną na 

ten cel aranżacją utworów. Zorganizowane na wysokim poziomie wydarzenie będzie 

okazją do wspólnego świętowania dostarczy wielu wzruszeń, przeżyć duchowych i 

doznań kulturalnych.  

Z uwagi na charakter planowanego działania (wydarzenie kulturalno – 

religijne z elementami regionalnej tradycji) adresatami zadania będą bez 

względu na grupę wiekową wszyscy mieszkańcy subregionu 

podhalańskiego. 

Zadanie będzie realizowane na terenie miasta 

Rabka-Zdrój– muszla koncertowa w rejonie deptaka 

zdrojowego. Obszar oddziaływania to wszystkie 

gminy subregionu podhalańskiego. 

Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Muzyczna herbatka u 

Kępińskich

A gdyby tak raz w miesiącu wypić herbatkę zanurzając się w dźwiękach muzyki granej 

na żywo w towarzystwie rodziny lub znajomych? Czy muzyka klasyczna na prawdę musi 

gościć tylko na wielkich scenach filharmonii? Czy jest nam ona obca i niezrozumiała? Nic 

bardziej mylnego! Projekt „Muzyczna herbatka u Kępińskich” jest dowodem na to, że 

muzykę klasyczną wszyscy znamy, kochamy i wciąż nie doceniamy! Spotkajmy się 

podczas comiesięcznych koncertów, aby się o tym przekonać. Pod lupę weźmiemy 

najbardziej znane motywy z reklam czy filmów, przeniesiemy się w świat natury, 

odgłosów przyrody czy wszystkim nam znanych walców, krakowiaków czując wspólny 

rytm tańca. Nie zapominamy o naszych najmłodszych. Będzie bajkowo! Wraz z tymi 

starszymi, na jeden dzień,  wybierzemy się do Paryża aby poczuć romantyczny klimat 

muzyki francuskiej. Wspólnie zaśpiewamy kolędy, przekonując się jak piękne mogą być 

ich aranżacje- oczywiście naszych wspaniałych polskich kompozytorów! Poszczególne 

koncerty dedykowane są dla wszystkich grup wiekowych odbiorców, począwszy od 

najmłodszych, po seniorów. Zorganizowanie koncertów w Szczurowej, stanie się 

udogodnieniem dla osób, które ze względu na brak możliwości dojazdu lub ograniczenia 

zdrowotne nie mogą dojechać do oddalonych metropolii, gdzie na stałe organizowane 

są koncerty. Wspólnie zaznajmy kultury na wysokim poziomie tworząc domową 

atmosferę podczas „Muzycznej herbatki u Kępińskich”.

Wszyscy mieszkańcy powiatu brzeskiego. Pałac Kępińskich w Szczurowej- miejsce realizacji

Zadanie skierowane do mieszkańców powiatu 

brzeskiego (gmina Szczurowa, Dębno, Brzesko, 

Borzęcin, Czchów, Gnojnik, Iwkowa)

Region Tarnowski Regionalny 95 600,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Do korzeni – gorlicki 

festiwal kultury, tradycji i 

rzemiosła

 „Do korzeni!” – to wyjątkowe wydarzenia łączące otwartą edukację historyczną w 

zakresie etnicznej przeszłości ziemi gorlickiej z kulturalną spuścizną regionu. To 

niezwykłe spotkanie z rzemiosłem i odchodzącymi w zapomnienie profesjami na 

kiermaszu ginących zawodów oraz spojrzenie na kulturę i tradycję przez pryzmat 

warsztatów oraz klimatycznych ulicznych koncertów. Wydarzenia te pozwolą w 

oryginalny sposób poznać lokalną historię i tradycję regionu, który od lat był miejscem 

styku trzech kultur – Pogórzan, Łemków i Żydów. 

Główną grupą odbiorców zadania będą mieszkańcy Ziemi Gorlickiej i 

Nowosądeckiej, którzy ze względu na oddalenie regionu od dużych 

ośrodków miejskich – kulturalnych, w znacznym stopniu maja 

ograniczony dostąp do szerokiej i różnorodnej oferty kulturalnej.Projekt i 

zawarte w nim działania, są odpowiedzią na potrzebę spotkania z kulturą, 

uczestniczenia w życiu społecznym, pielęgnacji lokalnego dziedzictwa, 

zwyczajów i tradycji. Dzięki organizacji wydarzeń o charakterze 

plenerowym, na świeżym powietrzu, wszyscy zainteresowani bez obaw o 

zdrowie swoje i swoich bliskich, będą mogli w nich uczestniczyć. 

Odbiorcami projektu będą także młodzież i dzieci, całe rodziny do których 

skierowane będą warsztaty i prezentacje rzemiosła. W znacznym stopniu 

wpłynie to na poszerzenie wiedzy o lokalnym dziedzictwie, a także stanie 

się ciekawą formą spędzenia czasu wolnego.Zabiegiem, który w 

znacznym stopniu ułatwi dostęp od kultury, nawet bez wychodzenia z 

domu, jest organizacja koncertów ulicznych na terenie gorlickich osiedli. 

Taka forma animacji społecznej w znacznym stopniu umożliwi udział w 

nich osobom starszy, niepełnosprawnym, rodzicom z dziećmi, którzy z 

okien, balkonu mieszkania, będą mieli możliwość wysłuchania 

koncertów.Realizacja zadania pozwoli dotrzeć także do turystów i 

podróżnych, którzy w tym czasie wypoczywać będą w okolicy. Gorlice są 

niepisaną stolicą Beskidu Niskiego, bazą wypadową w okoliczne atrakcje 

m.in. na szlaki górskie, Szlak Cmentarzy z I Wojny Światowej czy Szlak 

Architektury Drewnianej. Organizacja wydarzeń kulturalnych, szczególnie 

dotyczących lokalnej kultury, etnografii jest dodatkową atrakcją i wpisuje 

się w markę regionu, która w znacznym stopniu opiera się na 

wielokulturowości, lokalnych produktach, rzemiośle i powrocie do 

korzeni.Wśród odbiorców zadania wyróżnić można także osoby starsze i z 

niepełnosprawnościami. Wydarzenia organizowane będą w miejscach 

ogólnodostępnych bez barier architektonicznych.

Gorlice – Rynek i osiedla miejskie. Oddziaływanie: 

miasta i gminy powiatów: gorlickiego, 

nowosądeckiego, limanowskiego.

Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024

DEP/JO: 

Departament 

Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego
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POGÓRZE - RODZINNY 

WYPOCZYNEK WŚRÓD 

KULTURY

Organizacja 6 otwartych wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe subregionu 

tarnowskiego:

1. Promocja kultury Pogórzańskiej w Bistuszowej,

2. Pożegnanie Wakacji - Festiwal Kolorów w Zalasowej,

3. Przywitanie Jesieni w Lubczy,

4. Przywitanie Wakacji w Joninach,

5. Lato na Pogórzu na Górze Kokocz w Woli Lubeckiej,

6. Dzień Dziecka i Seniora w Kowalowej,

służących integracji międzypokoleniowej mieszkańców Pogórza i całego regionu 

tarnowskiego, jak również kultywowaniu tradycji kulturowej regionu.

Rodziny z terenu regionu tarnowskiego, Województwa Małopolskiego, 

dzieci, młodzież, grupy inicjatywne, formalne i nieformalne z zakresu 

kultywowania dziedzictwa subregionu. Propozycja skierowana będzie do 

mieszkańców wschodniej Małopolski jak również turystów, a także 

podmiotów, które zostaną włączone w realizację wydarzeń. 

Przewidujemy zaangażowanie artystów z większości gmin regionu 

tarnowskiego.

Wydarzenia realizowane będą w następujących 

miejscowościach - Bistuszowa, Zalasowa, Lubcza, 

Joniny, Wola Lubecka i Kowalowa. Do inicjatywy 

zapraszane będą wszystkie gminy Powiatu 

Tarnowskiego z przedstawicielami różnych form 

kultury lokalnej ze swoich obszarów. Wydarzenia 

staną się miejscem spotkań  kół gospodyń wiejskich, 

stowarzyszeń, twórców ludowych oraz pasjonatów 

dziedzictwa lokalnego. Wydarzenia będą dawały 

możliwość wymiany kulturowej.

Region Tarnowski Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

51 KD

„W duecie zawsze raźniej”. 

Cykl koncertów i warsztaty 

edukacyjne. 

Zadanie pn. „W duecie zawsze raźniej”. Cykl koncertów i warsztaty edukacyjne. , ma za 

zadanie wzmocnić ponadlokalną integrację społeczną, poprzez udział w wydarzeniach 

kulturalnych. Na zadanie składać się będzie cykl sześciu koncertów, popularyzujących 

formację duetu fortepianowego oraz warsztaty edukacyjne, podczas których uczestnicy 

będą mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i uzyskania wskazówek do 

dalszego rozwoju muzycznego. Omawiana będzie rola współpracy między muzykami 

oraz opracowane zostaną zaproponowane przez uczestników kompozycje. Realizacja 

zadania, zakłada wykazanie potrzeby partnerstwa w muzyce oraz nawiązywania 

współpracy społecznej. 

Zadanie przeznaczone dla mieszkańców miasta Nowy Sącz oraz 

powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, 

nowosądeckiego, gorlickiego. Koncerty i warsztaty edukacyjne 

skierowane są do wszystkich mieszkańców we wszystkich grupach 

wiekowych. 

Miejsce realizacji: miasto Nowy Sącz

Obszar oddziaływania, gminy:  Rabka-Zdrój, 

Szczawnica, Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, 

Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze 

Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, 

Spytkowice, Szaflary, Zakopane,  Biały Dunajec, 

Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin,  

Limanowa, Mszana Dolna, Dobra, Jodłownik, 

Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Mszana 

Dolna, Niedźwiedź, Słopnice, Tymbark,  Grybów,  

Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Stary 

Sącz, Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Grybów, 

Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, 

Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie, Rytro, 

Gorlice,  Biecz, Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łużna, 

Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie.

Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 57 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

Projekt pn. ,,Zawsze w dobrą stronę” jest zadaniem ogólnowojewódzkim. Działania 

zaplanowane do realizacji w ramach zadania skierowane są do społeczności 

zamieszkującej 2 regiony położone administracyjnie na terenie Województwa 

Małopolskiego tj.: Region Małopolska Południowa, w szczególności powiat limanowski i 

powiat nowosądecki oraz Region Małopolska Zachodnia, w szczególności powiaty: 

suski, myślenicki, wadowicki, chrzanowski, oświęcimski. W zaplanowanych do realizacji 

działaniach w ramach niniejszego zadania będą mogli wziąć udział wszyscy 

zainteresowani mieszkańcy.

Zadanie będzie obejmowało: 

- zakup instrumentów muzycznych i elementów strojów regionalnych dla lokalnie 

działających grup/zespołów folklorystycznoregionalnych/kapel/grup muzycznych oraz 

kół gospodyń wiejskich,

- organizację i przeprowadzenie warsztatów manualnych związanych z okresem Świąt 

Bożego Narodzenia,

- organizację i przeprowadzenie warsztatów manualnych związanych z okresem 

jesiennym, 

- organizację integracyjnych wyjazdów dla osób dorosłych, w tym osób starszych,

- organizację integracyjnych wyjazdów/wycieczek dla dzieci/młodzieży i ich opiekunów,

- organizację integracyjnych wydarzeń związanych z obchodami Dnia Dziecka dla dzieci i 

ich rodziców,

- przeprowadzenie szkoleń dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

skierowanych do m.in. dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

- organizacja integracyjnych ognisk/spotkań dla osób dorosłych, w tym osób starszych,

- organizacja Bożonarodzeniowych Koncertów Kolęd i Pastorałek,

- organizacja integracyjnego spotkania z okazji Dnia Seniora dla osób starszych,

- organizacja oraz przeprowadzenie warsztatów nauki gry na instrumentach 

muzycznych oraz warsztatów tanecznych dla dzieci i młodzieży.

Celem zadania jest przede wszystkim: wspieranie i promocja dziedzictwa lokalnej 

kultury ludowej; aktywne spędzanie wolnego czasu, integracja wewnątrz i 

międzypokoleniowa lokalnej społeczności.

50 KD

„Zawsze w dobrą stronę” Bezpośrednimi odbiorcami działań w ramach projektu będą działające 

grupy/zespoły folklorystycznoregionalne/kapele/grupy muzyczne oraz 

koła gospodyń wiejskich a także dzieci, młodzież, osoby dorosłe, w tym 

osoby starsze z Regionu Małopolska Południowa, w szczególności powiat 

limanowski i powiat nowosądecki oraz Region Małopolska Zachodnia, w 

szczególności powiaty: suski, myślenicki, wadowicki, chrzanowski, 

oświęcimski. W zaplanowanych do realizacji działaniach w ramach 

niniejszego zadania będą mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani 

mieszkańcy.

Działania zaplanowane do realizacji w ramach 

zadania skierowane są do społeczności 

zamieszkującej 2 regiony położone administracyjnie 

na terenie Województwa Małopolskiego tj.: Region 

Małopolska Południowa, w szczególności powiat 

limanowski (m.in. teren gminy: Limanowa, Słopnice, 

Kamienica, Tymbark, Dobra) i powiat nowosądecki 

(m.in. teren gminy: Podegrodzie) oraz Region 

Małopolska Zachodnia, w szczególności powiaty: 

suski, myślenicki, wadowicki, chrzanowski, 

oświęcimski (m.in. teren gminy: Osiek, Kęty, Maków 

Podhalański).

Region Małopolska 

Południowa, 

Region Małopolska 

Zachodnia

Ogólnowojewódzki 699 500,00 zł 0,00 zł 2024-2025 OKO
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Artystyczna Jamna Celem projektu jest organizacja pleneru rzeźbiarsko-malarskiego w Jamnej, w którym 6 

malarzy i 6 rzeźbiarzy będzie tworzyć dzieła artystyczne oraz będą rozwijać pasję 

artystyczną wśród osób uczestniczących w warsztatach artystycznych.

Plener zostanie podzielony na dwa moduły, w jednym tygodniu odbędzie się plener 

rzeźbiarski, a w drugim - plener malarski. Przez pierwsze 5 dni artyści będą tworzyć 

własne dzieła, które następnie zostaną zaprezentowane w ostatnim dniu pleneru 

artystycznego podczas imprezy, na którą zostaną zaproszeni mieszkańcy subregionu 

tarnowskiego oraz włodarze Gmin. Społeczność lokalna zostanie zaproszona do 

aktywnego udziału w wydarzeniu w formie warsztatów polegających na nauce i 

tworzeniu swoich dzieł. Zaplanowano 6 jednodniowych warsztatów (3 malarskie, 3 

rzeźbiarskie), podczas których każda z grup będzie mogła poznać podstawy rzeźbienia w 

drewnie lub malowania na płótnie. Zwieńczeniem zmagań artystów oraz uczestników 

warsztatów będzie wystawa dzieł połączona z jarmarkiem produktów lokalnych i 

wyrobów artystycznych.  Na jarmark zostaną zaproszeni lokalni artyści i rękodzielnicy, 

którzy będą mogli zaprezentować swoje wyroby. Na zakończenie pleneru zaplanowano 

występ kapeli ludowej oraz zespołu z Krainy Łagodności. Po koncercie  rozpalona 

zostanie watra przy której uczestnicy pleneru będą mogli podsumować całe wydarzenie 

oraz zintegrować się, wymienić wrażeniami i kontaktami z przybyłymi na wydarzenie 

gośćmi. Projekt ma również na celu promocję sztuki i kultury regionalnej – poznanie 

lokalnych artystów i wytwórców, zapoznanie się ze sztuką lokalną i poznanie 

dziedzictwa kulturowego regionu przez mieszkańców subregionu tarnowskiego a także 

integracja lokalnej społeczności artystów i promocja walorów turystycznych Jamnej.

Projekt skierowany do mieszkańców subregionu tarnowskiego, tj. powiat 

tarnowski, brzeski, dąbrowski, m. Tarnów. Grupą docelowa są osoby 

pragnące poznać techniki tworzenia dzieł sztuki, zdobyć nowe 

umiejętności. Podczas pleneru artystycznego każdy będzie mógł przyjść i 

zobaczyć artystów podczas tworzenia swoich dzieł. Wstęp będzie 

ogólnodostępny. 

Zadanie realizowane w Jamnej, w powiecie 

tarnowskim. 

Region Tarnowski Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Sztuka w Krainie Vesny Zadanie pn. "Sztuka w Krainie Vesny" to 2 plenerowe wydarzenia kulturalne "Jarmark 

Świętojański" i  "Jarmark Bożonarodzeniowy", które zostaną zorganizowane w 

otoczeniu pól, lasów i kwiecistych łąk przysiółka „Anczykówka" w Gnojniku na terenie 

Krainy Vesny. Celem zadania jest międzypokoleniowa aktywizacja

i integracja mieszkańców wokół dziedzictwa kultury, sztuki i tradycji regionu. Każde z 

wydarzeń obejmować będzie organizację „Land Artu"- czyli

działań, których miejscem, kontekstem i tworzywem jest środowisko naturalne, a w 

tym warsztaty rękodzieła ludowego, ceramiki, garncarstwa, koronkarstwa prowadzone 

przez uznanych lokalnych artystów ludowych lub instruktorów sztuki ludowej. Każde 

wydarzenie uświetni koncertem z udziałem muzyków/ piosenkarzy/ zespołów/ grup

scenicznych/ludowych . „Sztuka w Krainie Vesny" to mariaż kultury i sztuki z 

miejscowym klimatem

regionalnych tradycji i folkloru. To również edukacja artystyczna połączona ze 

zwróceniem uwagi na wagę dbałości o dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne i 

zachęcanie lokalnych społeczności do świadomego korzystania z zasobów kultury i  

piękna wiejskich krajobrazów.

Zadanie skierowane jest do międzypokoleniowej grupy mieszkańców 

gmin: Tarnów, Gnojnik, Brzesko, Czchów, Iwkowa, Borzęcin, Dębno, 

Szczurowa, Bochnia, Lipnica Murowana.

Zadanie będzie realizowane w miejscowości 

Gnojnik ( Przysiółek Anczykówka), w powiecie 

brzeskim, gdzie mieści się Kraina Vesny (działka nr 

954).  Realizacja

zadania obejmie swoim zasięgiem mieszkańców 

gmin: Tarnów, Gnojnik, Brzesko, Czchów, Iwkowa, 

Borzęcin, Dębno, Szczurowa, Bochnia, Lipnica 

Murowana położonych w Regionie Tarnowskim.

Region Tarnowski Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

54 KD

Biblioteka na Rajskiej- 

zakup książek i 

audiobuków.

Celem zadania jest zakup książek i audiobuków, które wzbogacą zasoby Biblioteki 

Publicznej.

Mieszkańcy miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie ul. 

Rajska 1/3. Obszar oddziaływania -Miasto Kraków, 

województwo Małopolskie.
Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024

DEP/JO: 

Wojewódzka 

Biblioteka 

Publiczna w 

Krakowie
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Targi Regionów Głównym celem  zadania pn. "Targi Regionów" jest wspieranie rozwoju produkcji 

produktów lokalnych - żywnościowych (sery, wina, wędliny, przetwory, miody, itp.) oraz  

rękodzieła (wyroby ceramiczne, szydełkowe, rzeźba, ręcznie robiona biżuteria, itp.) oraz 

promocja i podtrzymanie tradycji regionalnej kuchni z terenu regionu tarnowskiego. 

Wydarzenie łączy w sobie ideę promocji produktów lokalnych i kuchni regionalnej, a 

przez to także samego regionu tarnowskiego oraz jego tradycji kulturowej. Targi 

pozwolą lokalnym producentom zaprezentować szerokiemu gronu odbiorców swoje 

wyroby, którzy do tej pory nie mieli okazji się z nimi zetknąć. Zaprezentowanie lokalnej 

kuchni przez Koła Gospodyń Wiejskich będzie doskonałą okazją do poznania nowych, 

ciekawych potraw oraz podtrzymania tradycji kulinarnych regionu. Impreza będzie 

stanowiła także doskonałą okazję do rozmów oraz wymiany doświadczeń pomiędzy 

samymi producentami oraz przedstawicielkami i przedstawicielami KGW. Targi to 

doskonała okazja na spędzanie czasu wolnego i wsparcia lokalnych producentów oraz 

zaprezentowania lokalnej kuchni. Dodatkową atrakcją wydarzenia będą występy 

zespołów, które w swoim repertuarze będą posiadały utwory muzyczne o charakterze 

ludowym i folkowym oraz warsztaty. Oferta wydarzenia wzbogacona będzie również o 

warsztaty kowalstwa artystycznego oraz szydełkowania, które odbędą się w dniu 

organizacji targów.   

Adresatami zadania są dzieci, młodzież, dorośli i turyści zainteresowani 

produktami lokalnymi oraz kuchnią regionalną. Adresatami są również 

producenci i rzemieślnicy kultywujący tradycyjne metody produkcji 

swoich produktów.  

Zadanie będzie realizowane w miejscowości 

Szerzyny znajdującej się w Powiecie Tarnowskim. 

Obszarem oddziaływania będzie cały region 

tarnowski z uwagi na fakt, iż adresatami zadania 

będą wszyscy mieszkańcy regionu tarnowskiego. 

Region Tarnowski Regionalny 97 100,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Na FOLKowe nuty W ramach zadania planowana jest organizacja koncertów plenerowych 

popularyzujących  folklor. Wydarzenie odbędzie się przed i po  Święcie Owoców i 

Produktów Pszczelich- popularnej wśród mieszkańców regionu tarnowskiego imprezy 

promującej kulturę wsi.

W ostatnich latach widoczny jest zanik lokalnych tradycji i folkloru. Mieszkańcy wsi, 

szczególnie młodsi, nie wiedzą co to jest folklor, skąd się wywodzi. Ponadto mieszkańcy 

obszarów wiejskich mają utrudniony dostęp do kultury. Udział w wydarzeniu takim jak 

koncerty wykonawców znanych na poziomie ogólnopolskim jest w większości 

niemożliwy. 

Głównym celem zadania jest popularyzacja kultury wsi i folkloru wśród mieszkańców 

regionu tarnowskiego  oraz promocja muzyki wywodzącej się z tradycji, ale 

opracowanej już we współczesnej formie.

Realizacja zadania zaspokaja potrzebę krzewienia kultury i poznawania folkloru na 

poziomie lokalnym.

Zadanie jest skierowane do wszystkich mieszkańców Gminy Pleśna i 

regionu tarnowskiego. 

Miejscem realizacji zadania będzie miejscowość 

Łowczówek w Gminie Pleśna. Obszar oddziaływania 

zadania to region tarnowski. 

Region Tarnowski Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

58 SI

Jaskółki dla Futbolu CELEM GŁOWNYM projektu jest zatem zwiększenie potencjału sportowego wybranych 

klubów piłkarskich działających na terenie regionu tarnowskiego co doprowadzi do 

zwiększenia szans jego mieszkańców na realizacje profesjonalnej kariery sportowej. 

Podczas realizacji zadania kluby zorganizują ogólnodostępne zajęcia i turniej piłkarski e 

dla wszystkich chętnych młodych mieszkańców regionu tarnowskiego.  Cel ten 

zrealizowany zostanie poprzez zakup:  - 150 kompletów strojów sportowych 

meczowych z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa 

Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów 

sportowych uczestniczących w projekcie wraz z numerem na koszulce; - 150 kompletów 

dresów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa 

Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów 

sportowych uczestniczących w projekcie  - 150 kompletów kurtek sportowych z pełną 

identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp 

Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w 

projekcie  - 150 toreb sportowych z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp 

Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) 

klubów sportowych uczestniczących w projekcie 

- 50 szt. wysokiej jakości piłek meczowych rozm. 4 i 5; Zwieńczeniem realizacji projektu 

będzie organizacja turnieju finałowego, podczas którego rywalizować będą kluby 

realizujące projekt oraz zaproszone przez nich kluby partnerskie z terenu województwa 

małopolskiego.

dzieci i młodzież regionu tarnowskiego, sympatycy dyscypliny piłka nożna Miasto Tarnów oraz powiaty: bocheński, brzeski, 

dąbrowski, tarnowski,

Region Tarnowski Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

Festiwal dziedzictwa kulturowego składający się z 5 wydarzeń kulturalnych tematycznie 

związanych z tradycją regionu ukazujących charakterystykę regionu. Projekt zakłada 

zorganizowanie:

- Piknik ze smakiem, - Święta Drewnianej Łyżki, nawiązującej do tradycji bednarskich, 

rzemieślniczo-rękodzielniczych.

- Biesiady z kapelami, połączonej z konkursem prezentującym dorobek artystyczny 

kapel regionu pogórza,- Święta Chleba, wydarzenie promujące regionalną kuchnię, 

połączone z warsztatami wypieków chleba, prołzioków, podpłomyków.- Spotkanie z 

tradycją Głównym celem jest zachowanie i ocalenie dziedzictwa kulturowego oraz 

promocja twórców ludowych, rzemiosła jak również tradycyjnych produktów 

regionalnych, a także stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu dla 

mieszkańców regionu. Udział lokalnych twórców i artystów zapewni im promocję i 

rozwój, a uczestnikom wydarzenia pozwoli na kontakt z tradycją i kulturą ludową. 

Celami szczegółowymi są: wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej i regionalnej; 

promowanie postawy aktywności życiowej opartej na rozwijaniu pasji, talentów i 

zainteresowań; wielopokoleniowa integracja mieszkańców; promowanie tradycji 

regionu, poszerzenie oferty kulturalnej, edukacja dzieci i młodzieży oraz zapewnienie 

dostępu do wydarzeń kulturalnych osobom ze szczególnymi potrzebami.  Z uwagi na 

utrudniony dostęp niektórych mieszkańców regionu  do usług kulturalnych 

oferowanych w dużych ośrodkach miejskich, zaproponowana oferta działań przybliży 

bezpośrednio kulturę mieszkańcom regionu. Będzie to zadanie skierowane do 

odbiorców bez ograniczenia wiekowego; będą to wydarzenia bezpłatne, 

ogólnodostępne i nie podlegające pod organizację imprez masowych. Niejednokrotnie 

mieszkańcy regionu sygnalizowali o potrzebie zorganizowania tego typu działań 

kulturalnych pozwalających na pogłębienie wiedzy o tradycjach i podniesienie 

świadomości przynależności do lokalnej społeczności. Zadanie zaspokoi potrzebę 

spędzania wspólnie wolnego czasu mieszkańców regionu, co obecnie jest bardzo 

pożądane. Mieszkańcy regionu często zgłaszają problem, braku inicjatywy na wspólne 

biesiadowanie. Poza tym zostanie stworzona możliwość zaprezentowania twórców 

ludowych, zarówno artystów, jak i rękodzielników. Zadanie stworzy możliwości 

promowania na szerszą skalę artystów i twórców ludowych. Jako region poszukujemy 

ciekawych form promocji na zewnątrz.

57 RO

Festiwal Dziedzictwa 

Kulturowego ze smakiem. 

Projekt skierowany do wszystkich mieszkańców regionu oraz osób z poza 

regionu.

Region: Miasto Tarnów oraz powiaty: bocheński, 

brzeski, dąbrowski, tarnowski, proszowicki, wielicki

Region Tarnowski Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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LTKA - Liga Tarnowskiej 

Koszykówki Amatorskiej

Liga Tarnowskiej Koszykówki Amatorskiej ma charakter turnieju amatorskiego. 

Skierowany jest do szerokiego grona odbiorców z rożnych przedziałów wiekowych. Liga 

prowadzona będzie w formie dwudniowych turniejów rozgrywanych dwa do trzech 

razy w miesiącu w okresie półrocznym, które będą promować koszykówkę w Regionie 

Tarnowskim. LTKA ma na celu: propagowanie aktywnego wypoczynku, nawiązanie 

pozytywnych relacji pomiędzy uczestnikami projektu, wspólne spędzanie wolnego 

czasu osób uczestniczących w projekcie jak i rodzin z dziećmi.

Projekt skierowany jest do osób grających amatorsko w koszykówkę 

zamieszkujących teren regionu tarnowskiego bez ograniczeń wiekowych.

Miejscem realizacji projektu będzie Miasto Tarnów, 

a dokładnie Hala Sportowa imienia Shihana 

Wiesława Gwizda (ul. Krupnicza 8a, 33-100 

Tarnów), gdzie Międzyszkolny Uczniowski Klub 

Sportowy „1811" Tarnów prowadził swoje 

rozgrywki ligowe, natomiast udział w nim mogą 

wziąć wszyscy mieszkańcy regionu tarnowskiego.

Region Tarnowski Regionalny 95 920,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Piłkarskie Żaki CEL GŁÓWNY ZADANIA: wsparcie dla klubów sportowych z dwóch regionów: Tarnowski 

oraz Małopolska Zachodnia, które szkolą najmłodszych adeptów piłki nożnej w grupach 

żak i skrzat (dzieci w wieku 5-8 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 tych kategoriach 

wiekowych (bez klasyfikacji punktowych), a unifikacja przepisów Polskiego Związku Piłki 

Nożnej wymogła na klubach konieczność posiadania bramek o nie typowych 

(dotychczas) rozmiarach 3x1,55 oraz 3x1 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: bramki „Żakowskie” oraz „skrzatowskie”, 

a także piłki dostosowane do kategorii wiekowej. Na zakończenie zostaną 

zorganizowane turnieje ogólnodostępne.

Dzieci w wieku 5-8 lat uprawiające piłkę nożną w kategorii Skrzat, Żak 

oraz kluby sportowe prowadzące taką działalność szkoleniową

Powiat suski: Gminy: Jordanów, Stryszawa, 

Zembrzyce, Zawoja, Maków Podhalański

Powiat wadowicki: Gminy: Lanckorona, Wadowice, 

Kalwaria Zebrzydowska, Spytkowice, Stryszów, 

Wieprz, Andrychów,

Powiat chrzanowski: Gminy: Chrzanów, Trzebinia, 

Babice

Powiat myślenicki: Gmina Lubień, Pcim, Wiśniowa, 

Myślenice, Tokarnia, Sułkowice, Dobczyce

Powiat wielicki: Gmina Wieliczka, Gdów

Powiat bocheński : Gmina Trzciana, Nowy Wiśnicz, 

Bochnia

Powiat proszowicki: Gmina: Koniusza

Powiat tarnowski: Gminy: Gromnik, Tarnów, 

Zakliczyn, Wojnicz

Powiat oświęcimski: Gminy: Oświęcim, Zator, 

Chełmek, Brzeszcze, Przeciszów, Kęty, Brzeszcze, 

Zator, Osiek

Region Tarnowski, 

Region Małopolska 

Zachodnia

Ogólnowojewódzki 700 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Futbolowe Żaki CEL GŁÓWNY ZADANIA: wsparcie dla klubów sportowych z dwóch regionów: 

Małopolska Południowa oraz Krakowski Obszar Metropolitarny, które szkolą 

najmłodszych adeptów piłki nożnej w grupach żak i skrzat (dzieci w wieku 5-8 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 tych kategoriach wiekowych (bez klasyfikacji 

punktowych), a unifikacja przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej wymogła na 

klubach konieczność posiadania bramek o nie typowych (dotychczas) rozmiarach 3x1,55 

oraz 3x1 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: bramki „Żakowskie” oraz „skrzatowskie”, a także piłki dostosowane do kategorii 

wiekowej. Na zakończenie zostaną zorganizowane turnieje ogólnodostępne.

Dzieci w wieku 5-8 lat uprawiające piłkę nożną w kategorii Skrzat, Żak 

oraz kluby sportowe prowadzące taką działalność szkoleniową

powiat krakowski: Gminy Zielonki, Skawina, Skała, 

Wielka Wieś, Przeginia-Jerzmanowice, Zabierzów, 

Krzeszowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki

powiat nowotarski: Gminy: Lipnica Wielka, Nowy 

Targ, Szaflary, Łapsze Niżne, Raba Wyżna, Rabka-

Zdrój, Ochotnica Dolna, Czorsztyn

Powiat tatrzański: Gminy: Bukowina Tatrzańska, 

Zakopane

Powiat nowosądecki: Gminy: Kamionka Wielka, 

Krynica-Zdrój, Chełmiec

Powiat limanowski: Gminy: Łukowica, Kamienica, 

Tymbark, Limanowa, Mszana Dolna

Powiat olkuski: Gminy: Olkusz, Wolbrom, Trzyciąż, 

Bukowno, Klucze

Miasta: Kraków, Nowy Sącz

Region Małopolska 

Południowa, 

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny

Ogólnowojewódzki 700 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Po zielonej trawie piłka 

goni

Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region 

Krakowski Obszar Metropolitarny prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, 

biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na 

doposażeniu w brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (stroje, dresy) dla lepszego 

funkcjonowania

klubów. Zadanie ma na celu wzmocnienie Klubów piłkarskich regionu Krakowskiego 

Obszaru Metropolitarny, aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać 

pasję oraz pogłębiać umiejętności w zakresie piłki nożnej wśród swoich zawodników. 

Zadanie skierowanie dla szkółek i klubów piłkarskich szkolących w sposób

ogólnodostępny dla każdego.

Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 

uprawiających piłkę nożną.

Powiat krakowski: Gminy: Skawina, Krzeszowice, 

Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Zabierzów

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

63 SI

Mali Magicy Futbolu Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region 

Krakowski Obszar Metropolitarny prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, 

biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na 

doposażeniu w brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (stroje, dresy) dla lepszego 

funkcjonowania

klubów. Zadanie ma na celu wzmocnienie Klubów piłkarskich regionu Krakowskiego 

Obszaru Metropolitarny, aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać 

pasję oraz pogłębiać umiejętności w zakresie piłki nożnej wśród swoich zawodników. 

Zadanie skierowanie dla szkółek i klubów piłkarskich szkolących w sposób

ogólnodostępny dla każdego.

Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 

uprawiających piłkę nożną.

Powiat krakowski: Gmina Zabierzów Miasto Kraków

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Wspieranie piłkarskich 

talentów w Małopolsce 

Południowej

Małopolska Akademia Futbolu to zadanie o dużym potencjale sportowym, które ma za 

zadanie wypromowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez 

uprawianie piłki nożnej na wymiarze rekreacyjnym i semiprofesjonalnym. W projekcie 

uczestniczyć mają kluby współpracujące z Małopolską Akademią Futbolu: Beskidzka 

Akademia Piłkarska Ropa oraz Fundacja Wspierania Młodych Talentów Tadex-Pol 

Binczarowa. 

CELEM GŁOWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego wybranych klubów 

piłkarskich współpracujących ze sobą na co dzień. Cel ten zrealizowany zostanie 

poprzez zakup: 

- 240 kompletów (po 80 kpl. 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 sztuk (po 80 szt. na klub) toreb sportowych z pełną identyfikacją wizualną 

obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego 

oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie; 

- 240 sztuk (po 80 szt. na klub) wysokiej jakości piłek meczowych rozm. 4 i 5; - serię 

pokazowych treningów specjalistycznych.

dzieci i młodzież uprawiające piłkę nożną w klubach sportowych gmina Ropa, gmina Grybów

Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

65 SI

Brydż - jogging XXI wieku - 

mostem pokoleń w KOM

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, Michał Klukowski z 

Krakowa, 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 24 stołów do gry w brydża z zasłonami • Zakup 2 rzutników 

mutlimedialnych do prowadzenia szkoleń • Zakup specjalistycznej maszyny do 

powielania kart • Zakup 200 koszulek sportowych polo i 200 bluz sportowych dla 

zawodników uczestniczących w zadaniu • Przeprowadzenie 3 cykli szkoleniowych dla 

dzieci i 3 cykli szkoleniowych dla seniorów 60+

dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy uprawiający lub chcący się uczyć 

brydża sportowego

miasto Kraków, gmina Skawina, gmina Zielonki, 

gmina Mogilany

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

66 SI

Granie Pod Babią Górą Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region 

Małopolska Zachodnia prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział 

w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, 

a niezbędny sprzęt sportowy (stroje, dresy piłki) dla lepszego funkcjonowania klubów. 

Zadanie ma na celu wzmocnienie Klubów piłkarskich regionu Małopolski Zachodniej, 

aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać 

umiejętności w zakresie piłki nożnej wśród swoich zawodników. Zadanie skierowanie 

dla szkółek i klubów piłkarskich szkolących w sposób ogólnodostępny dla każdego.

Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 

uprawiających piłkę nożną.

Powiat Suski: Gmina: Zawoja, Maków Podhalański

Region Małopolska 

Zachodnia
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

67 SI

Program wspierania 

talentów sportowych - 

FutboLove Małopolskie dla 

Małopolski Południowej

FutboLove Małopolskie to zadanie o dużym potencjale sportowym, które ma za zadanie 

wypromowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez uprawianie piłki 

nożnej na wymiarze rekreacyjnym i semi-profesjonalnym. W projekcie uczestniczyć 

mają kluby z terenu powiatu gorlickiego współpracujące z Małopolską Akademią 

Futbolu: Aserek Team Gorlice, Glinik Gorlice.

CELEM GŁOWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego wybranych klubów 

piłkarskich współpracujących ze sobą na co dzień. Cel ten zrealizowany zostanie 

poprzez zakup: 

- 240 kompletów (po 120 kpl. 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 sztuk (po 120 szt. na klub) toreb sportowych z pełną identyfikacją wizualną 

obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego 

oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie; 

- 240 sztuk (po 120 szt. na klub) wysokiej jakości piłek meczowych rozm. 4 i 5;

- serię pokazowych treningów specjalistycznych.

dzieci i młodzież uprawiające piłkę nożną w klubach sportowych: Aserek 

Team i Glinik Gorlice - w wieku 6-14 lat (skrzat, żak, orlik, młodzik, 

trampkarz)

powiat gorlicki, Gmina Gorlice

Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

68 SI

Gramy bo lubimy Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region 

Małopolska Zachodnia prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział 

w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, 

a niezbędny sprzęt sportowy (stroje, dresy) dla lepszego funkcjonowania klubów. 

Zadanie ma na celu wzmocnienie Klubów piłkarskich regionu Małopolski Zachodniej, 

aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać 

umiejętności w zakresie piłki nożnej wśród swoich zawodników. Zadanie skierowanie 

dla szkółek i klubów piłkarskich szkolących w sposób ogólnodostępny dla każdego.

Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 

uprawiających piłkę nożną.

Powiat wadowicki: Gmina Wieprz

Powiat oświęcimski: Gminy: Kęty, Brzeszcze, Zator, 

Osiek, Oświęcim

Region Małopolska 

Zachodnia
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO



69 SI

FutboLove Małopolskie dla 

Małopolski Zachodniej

FutboLove Małopolskie dla Małopolski Zachodniej to zadanie o dużym potencjale 

sportowym, które ma za zadanie wypromowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i 

młodzieży poprzez uprawianie piłki nożnej na wymiarze rekreacyjnym i semi-

profesjonalnym. W projekcie uczestniczyć mają kluby z terenu powiatu suskiego oraz 

wadowickiego: Babia Góra Sucha Beskidzka, Lachy Lachowice, Wisła Brzeźnica.

CELEM GŁOWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego wybranych klubów 

piłkarskich współpracujących ze sobą na co dzień. Cel ten zrealizowany zostanie 

poprzez zakup: 

- 240 kompletów (po 80 kpl. 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 sztuk (po 80 szt. na klub) toreb sportowych z pełną identyfikacją wizualną 

obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego 

oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie; 

- 240 sztuk (po 80 szt. na klub) wysokiej jakości piłek meczowych rozm. 4 i 5;

- serię pokazowych treningów specjalistycznych.

Sprzęt będzie rozdysponowany pomiędzy zawodników poszczególnych klubów 

uczestniczących w projekcie (stroje sportowe) lub przechowywany na obiektach, na 

których wskazane trzy kluby prowadzą swoją działalność sportową. Sprzęt będzie 

dedykowany wyłącznie mieszkańcom gmin i powiatów, na których terenie realizowane 

jest przedsięwzięcie i służył będzie do meczów, treningów, szkoleń sportowych i 

turniejów z udziałem wymienionych klubów i ich członków.

dzieci i młodzież uprawiające piłkę nożną w klubach sportowych w pięciu 

kategoriach wiekowych: skrzat, żak, orlik, młodzik, trampkarz (dzieci w 

wieku 6-14 lat, z terenu gmin: Brzeźnica, Stryszawa i Sucha Beskidzka)

gmina Brzeźnica, gmina Stryszawa, gmina Sucha 

Beskidzka

Region Małopolska 

Zachodnia
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

70 SI

Z piłką za pan brat w 

powiecie myślenickim

Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region 

Małopolska Zachodnia prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział 

w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, 

a niezbędny sprzęt sportowy (stroje, dresy) dla lepszego funkcjonowania klubów. 

Zadanie ma na celu wzmocnienie Klubów piłkarskich regionu Małopolski Zachodniej, 

aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać 

umiejętności w zakresie piłki nożnej wśród swoich zawodników. Zadanie skierowanie 

dla szkółek i klubów piłkarskich szkolących w sposób ogólnodostępny dla każdego.

Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 

uprawiających piłkę nożną.

Powiat myślenicki: Gminy: Myślenice, Tokarnia, 

Sułkowice, Dobczyce

Region Małopolska 

Zachodnia
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

71 SI

Małopolskie Talenty 

Futbolowe

Małopolskie Talenty Futbolowe to zadanie o dużym potencjale sportowym, które ma za 

zadanie wypromowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez 

uprawianie piłki nożnej na wymiarze rekreacyjnym i semiprofesjonalnym. W projekcie 

uczestniczyć ma 10 klubów z terenu całego województwa małopolskiego 

współpracujących z Małopolską Akademią Futbolu: BAP Ropa, Fundacja Wspierania 

Młodych Talentów Tadex-Pol Binczarowa, Radłovia Radłów, Unia Tarnów, Słowik 

Olkusz, Świt Krzeszowice, Michałowianka Michałowice, Pogorzanka Pogorzyce, AP 21 

Chrzanów oraz Wiślacka Szkoła Futbolu. CELEM GŁOWNYM projektu jest zwiększenie 

potencjału sportowego wybranych klubów piłkarskich współpracujących ze sobą na co 

dzień. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup:  - 1000 kompletów (po 100 kpl. 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; - 1000 sztuk (po 100 szt. na klub) dresów sportowych z 

pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, 

logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych 

uczestniczących w projekcie; - 1000 sztuk (po 100 szt. na klub) wysokiej jakości piłek 

meczowych rozm. 4 i 5;  - 40 kompletów (po 4 na klub) bramek piłkarskich przenośnych; 

- po 2 cykle (x 50 godzin) specjalistycznych szkoleń w niewielkich grupach w ramach 

Akademii Treningu Indywidualnego (100 godzin na klub).

dzieci i młodzież uprawiające piłkę nożną w klubach sportowych 

wymienionych we wniosku i na terenie ich obiektów treningowych (wiek 

dzieci 6-14 lat)

gminy: Chrzanów, Gorlice, Grybów, Krzeszowice, 

Michałowice, Olkusz, Radłów oraz miasta: Kraków i 

Tarnów

Region Małopolska 

Południowa, 

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny, 

Region Tarnowski, 

Region Małopolska 

Zachodnia

Ogólnowojewódzki 700 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

72 SI

FutboLove Małopolskie - 

projekt wsparcia klubów 

piłkarskich z terenu 

Małopolski

FutboLove Małopolskie to zadanie o dużym potencjale sportowym, które ma za zadanie 

wypromowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez uprawianie piłki 

nożnej na wymiarze rekreacyjnym i semiprofesjonalnym. W projekcie uczestniczyć ma 

10 klubów z terenu całego województwa małopolskiego współpracujące z MTS Piast 

Skawina. Oprócz klubu-lidera, także Borkowianka Borek Szlachecki, TS Wisła Kraków, 

Cedronka Wola Radziszowska, Orzeł Bębło, Lachy Lachowice, Babia Góra Sucha 

Beskidzka, Wisła Brzeźnica, Aserek Team Gorlice, Glinik Gorlice. CELEM GŁOWNYM 

projektu jest zwiększenie potencjału sportowego wybranych klubów piłkarskich 

współpracujących ze sobą na co dzień. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup:  - 

1000 kompletów (po 100 kpl. na klub) strojów sportowych treningowych (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; - 1000 sztuk (po 

100 szt. na klub) dresów sportowych z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp 

Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) 

klubów sportowych uczestniczących w projekcie; - 1000 sztuk (po 100 szt. na klub) piłek 

treningowych rozm. 3 i 4 (o zmniejszonej wadze);  - 40 kompletów (po 4 na klub) 

bramek piłkarskich przenośnych;  - po 2 cykle (x 50 godzin) specjalistycznych szkoleń w 

niewielkich grupach w ramach Akademii Treningu Indywidualnego (100 godzin na klub).

dzieci i młodzież uprawiające piłkę nożną w klubach sportowych gminy: Brzeźnica, Gorlice, Krzeszowice, Ropa, 

Skawina, Sucha Beskidzka oraz miasto Kraków

Region Małopolska 

Południowa, 

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny, 

Region Małopolska 

Zachodnia

Ogólnowojewódzki 700 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO



73 SI

Piłkarskie Marzenia w 

powiecie oświęcimskim

Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region 

Małopolska Zachodnia prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział 

w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, 

a niezbędny sprzęt sportowy (stroje, dresy) dla lepszego funkcjonowania klubów. 

Zadanie ma na celu wzmocnienie Klubów piłkarskich regionu Małopolski Zachodniej, 

aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać 

umiejętności w zakresie piłki nożnej wśród swoich zawodników. Zadanie skierowanie 

dla szkółek i klubów piłkarskich szkolących w sposób ogólnodostępny dla każdego.

Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 

uprawiających piłkę nożną.

Powiat oświęcimski: Gminy: Brzeszcze, Oświęcim

Region Małopolska 

Zachodnia
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

74 SI

Z piłką za pan brat w 

powiecie oświęcimskim

Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region 

Małopolska Zachodnia prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział 

w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, 

a niezbędny sprzęt sportowy (stroje, dresy) dla lepszego funkcjonowania klubów. 

Zadanie ma na celu wzmocnienie Klubów piłkarskich regionu Małopolski Zachodniej, 

aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać 

umiejętności w zakresie piłki nożnej wśród swoich zawodników. Zadanie skierowanie 

dla szkółek i klubów piłkarskich szkolących w sposób ogólnodostępny dla każdego.

Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 

uprawiających piłkę nożną.

Powiat oświęcimski: Gminy: Oświęcim, Zator, 

Chełmek, Brzeszcze, Przeciszów

Region Małopolska 

Zachodnia
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

75 SI

Piłkarskie Marzenia w 

powiecie tarnowskim

Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region 

Tarnowski prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w 

zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, a 

niezbędny sprzęt sportowy (stroje, dresy) dla lepszego funkcjonowania klubów. Zadanie 

ma na celu wzmocnienie Klubów piłkarskich regionu Tarnowskiego, aby mogły mocniej 

aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać umiejętności w zakresie 

piłki nożnej wśród swoich zawodników. Zadanie skierowanie dla szkółek i klubów 

piłkarskich szkolących w sposób ogólnodostępny dla każdego.

Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 

uprawiających piłkę nożną.

Powiat tarnowski: Gminy: Gromnik, Tarnów, 

Zakliczyn, Wojnicz

Region Tarnowski Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

76 SI

Krótka piłka Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region 

Tarnowski prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w 

zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, a 

niezbędny sprzęt sportowy (stroje, dresy) dla lepszego funkcjonowania klubów. Zadanie 

ma na celu wzmocnienie Klubów piłkarskich regionu Tarnowskiego, aby mogły mocniej 

aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać umiejętności w zakresie 

piłki nożnej wśród swoich zawodników. Zadanie skierowanie dla szkółek i klubów 

piłkarskich szkolących w sposób ogólnodostępny dla każdego.

Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 

uprawiających piłkę nożną.

Powiat wielicki: Gmina: Gdów

Powiat bocheński: Gminy: Nowy Wiśnicz, Bochnia

Region Tarnowski Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

77 SI

Z piłką za pan brat w 

powiecie chrzanowskim

Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region 

Małopolska Zachodnia prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział 

w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, 

a niezbędny sprzęt sportowy (stroje, dresy, ortaliony, piłki, bramki, drobny sprzęt 

sportowy) oraz nagłośnienie dla lepszego funkcjonowania klubów. Zadanie ma na celu 

wzmocnienie Klubów piłkarskich regionu Małopolski Zachodniej, aby mogły mocniej 

aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać umiejętności w zakresie 

piłki nożnej wśród swoich zawodników. Zadanie skierowanie dla szkółek i klubów 

piłkarskich szkolących w sposób ogólnodostępny dla każdego

Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 

uprawiających piłkę nożną.

Powiat chrzanowski: Gmina: Chrzanów

Region Małopolska 

Zachodnia
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

78 SI

Piłkarskie Marzenia w 

powiecie myślenickim

Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region 

Małopolska Zachodnia prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział 

w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, 

a niezbędny sprzęt sportowy (stroje, dresy, piłki) dla lepszego funkcjonowania klubów. 

Zadanie ma na celu wzmocnienie Klubów piłkarskich regionu Małopolski Zachodniej, 

aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać 

umiejętności w zakresie piłki nożnej wśród swoich zawodników. Zadanie skierowanie 

dla szkółek i klubów piłkarskich szkolących w sposób ogólnodostępny dla każdego.

Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 

uprawiających piłkę nożną.

Powiat myślenicki: Gmina: Pcim, Wiśniowa

Region Małopolska 

Zachodnia
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

79 SI

Kocham Piłkę - Region 

Tarnowski

Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region 

Tarnowski prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w 

zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, a 

niezbędny sprzęt sportowy (drobny sprzęt sportowy) dla lepszego funkcjonowania 

klubów. Zadanie ma na celu wzmocnienie Klubów piłkarskich regionu Tarnowskiego, 

aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać 

umiejętności w zakresie piłki nożnej wśród swoich zawodników. Zadanie skierowanie 

dla szkółek i klubów piłkarskich szkolących w sposób ogólnodostępny dla każdego.

Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 

uprawiających piłkę nożną.

Powiat proszowicki: Gmina: Koniusza

Powiat bocheński : Gmina Trzciana

Powiat wielicki: Gmina Wieliczka

Region Tarnowski Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

80 SI

Kocham Piłkę Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region 

Małopolska Zachodnia prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział 

w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, 

a niezbędny sprzęt sportowy (drobny sprzęt sportowy) dla lepszego funkcjonowania 

klubów. Zadanie ma na celu wzmocnienie Klubów piłkarskich regionu Małopolski 

Zachodniej, aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz 

pogłębiać umiejętności w zakresie piłki nożnej wśród swoich zawodników. Zadanie 

skierowanie dla szkółek i klubów piłkarskich szkolących w sposób ogólnodostępny dla 

każdego.

Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 

uprawiających piłkę nożną.

Powiat wadowicki: Gminy: Stryszów

Powiat myślenicki: Gmina Lubień

Region Małopolska 

Zachodnia
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO



81 SI

Kocham piłkę - Region 

krakowski Obszar 

Metropolitarny

Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region 

Krakowski Obszar Metropolitarny prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, 

biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na 

doposażeniu w brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (stroje, dresy) dla lepszego 

funkcjonowania klubów. Zadanie ma na celu wzmocnienie Klubów piłkarskich regionu 

Krakowskiego Obszaru Metropolitarny, aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb 

życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać umiejętności w zakresie piłki nożnej wśród swoich 

zawodników. Zadanie skierowanie dla szkółek i klubów piłkarskich szkolących w sposób 

ogólnodostępny dla każdego.

Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 

uprawiających piłkę nożną.

Powiat krakowski: Gmina: Zabierzów

Miasto Kraków

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

82 SI

Akademia Wspierania 

Talentów Futbolowych w 

Krakowskim Obszarze 

Metropolitalnym

Akademia Wspierania Talentów Futbolowych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym 

to zadanie o dużym potencjale sportowym, które ma za zadanie wypromowanie 

zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez uprawianie piłki nożnej na 

wymiarze rekreacyjnym i semi-profesjonalnym. W projekcie uczestniczyć mają kluby: 

Wiślacka Szkoła Futbolu i Małopolska Akademia Futbolu. CELEM GŁOWNYM projektu 

jest zwiększenie potencjału sportowego wybranych klubów piłkarskich 

współpracujących ze sobą na co dzień. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup:  - 

200 kompletów (po 100 kpl. na klub) strojów sportowych wyłącznie do celów 

meczowych (koszulka, spodenki, getry) z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: 

logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy 

(herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie; - 200 sztuk (po 100 szt. na 

klub) toreb sportowych z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp 

Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) 

klubów sportowych uczestniczących w projekcie; - 200 sztuk (po 100 szt. na klub) 

wyższej jakości piłek meczowych rozm. 4 i 5; - cykliczne szkolenia pod nazwą Akademia 

Treningu Indywidualnego. Zakupiony w ramach projektu sprzęt sportowy (stroje) 

zostanie rozdysponowany pomiędzy zawodników trenujących w Wiślackiej Szkole 

Futbolu (Kraków) oraz Małopolskiej Akademii Futbolu (Krzeszowice). Pozostała część 

sprzętu będzie przechowywana w obiektach wykorzystywanych do bieżącego treningu 

przez Wiślacką Szkołę Futbolu i Małopolskiej Akademii Futbolu. Szkolenia indywidualne 

przeprowadzone zostaną również we wskazanych lokalizacjach. 

dzieci i młodzież uprawiające piłkę nożną w klubach sportowych Wiślacka 

Szkoła Futbolu (Kraków) i Małopolska Akademia Futbolu (Krzeszowice) w 

ramach najmłodszych grup treningowych: skrzat, żak, orlik, młodzik, 

trampkarz.

miasto Kraków, gmina Krzeszowice

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

83 SI

Szukamy następców 

Lewandowskiego

Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region 

Krakowski Obszar Metropolitarny prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, 

biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na 

doposażeniu w brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (stroje, dresy, ortalionów, 

drobnego sprzętu sportowego) dla lepszego funkcjonowania klubów. Zadanie ma na 

celu wzmocnienie Klubów piłkarskich regionu Krakowskiego Obszaru Metropolitarny, 

aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać 

umiejętności w zakresie piłki nożnej wśród swoich zawodników. Zadanie skierowanie 

dla szkółek i klubów piłkarskich szkolących w sposób ogólnodostępny dla każdego

Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 

uprawiających piłkę nożną.

Powiat krakowski: Gmina Przeginia-Jerzmanowice

Miasto Kraków

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

84 SI

"Wiślackie" granie dla 

miasta Kraków

Celem projektu "Wiślackie" granie dla miasta Kraków" jest wsparcie procesu szkolenia 

poprzez doposażenie w niezbędny sprzęt sportowy sekcji sportowych działających w 

Towarzystwie Sportowym "Wisła" Kraków. Wielosekcyjność Klubu, szeroka i 

zróżnicowana oferta zajęć dedykowanych począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym, 

szkolnym, młodzieży oraz dla osób dorosłych sprawia, że z zajęć sportowych na 

obiektach Towarzystwa Sportowego "Wisła" Kraków korzystają setki osób. Aby 

zapewnić uczestnikom zajęć bezpieczeństwo oraz wysoką jakość realizacji treningów 

niezbędny jest zakup sprzętu sportowego do wszystkich sekcji klubu. Adresatami 

zadania są wszystkie grupy wiekowe korzystające z zajęć sportowych w sekcjach: piłki 

nożnej, siatkówki, koszykówki, gimnastyki, szermierki, boksu, judo, strzeleckiej, 

kickboxingu, brydża sportowego odbywających się na obiektach Towarzystwa 

Sportowego "Wisła" Kraków w Krakowie przy ul. Reymonta 22.

dzieci i młodzież uprawiające sport w sekcjach działających przy TS Wisła 

Kraków wg wymienionych we wniosku dyscyplin sportu (sekcji 

sportowych)

miasto Kraków

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

85 SI

Z piłką za pan brat w 

powiecie krakowskim

Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region 

Krakowski Obszar Metropolitarny prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, 

biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na 

doposażeniu w brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (stroje, dresy) dla lepszego 

funkcjonowania klubów. Zadanie ma na celu wzmocnienie Klubów piłkarskich regionu 

Krakowskiego Obszaru Metropolitarny, aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb 

życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać umiejętności w zakresie piłki nożnej wśród swoich 

zawodników. Zadanie skierowanie dla szkółek i klubów piłkarskich szkolących w sposób 

ogólnodostępny dla każdego.

Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 

uprawiających piłkę nożną.

Powiat krakowski: Gminy: Zielonki, Zabierzów 

Skawina

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO



86 SI

Piłkarskie Talenty w 

Krakowskim Obszarze 

Metropolitalnym

Piłkarskie Talenty w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym to zadanie o dużym 

potencjale sportowym, którego nazwa ma za zadanie wypromowanie zdrowego stylu 

życia wśród dzieci i młodzieży poprzez uprawianie piłki nożnej na wymiarze 

rekreacyjnym i semi-profesjonalnym. W projekcie uczestniczyć mają kluby z terenu 

powiatu krakowskiego i olkuskiego współpracujące w ramach wspólnego 

przedsięwzięcia: Słowik Olkusz, Michałowianka Michałowice, Świt Krzeszowice.

CELEM GŁOWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego wybranych klubów 

piłkarskich współpracujących ze sobą na co dzień. Cel ten zrealizowany zostanie 

poprzez zakup: 

- 240 kompletów (po 80 kpl. 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 sztuk (po 80 szt. na klub) toreb sportowych z pełną identyfikacją wizualną 

obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego 

oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie; 

- 240 sztuk (po 80 szt. na klub) wysokiej jakości piłek meczowych rozm. 4 i 5;

- serię pokazowych treningów specjalistycznych.

dzieci i młodzież uprawiające piłkę nożną w klubach sportowych w wieku 

6-14 lat (skrzaty, żaki, orliki, młodzicy, trampkarze)

gmina Olkusz, gmina Michałowice, gmina 

Krzeszowice

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

87 SI

FutboLove Małopolskie dla 

Krakowskiego Obszaru 

Metropolitalnego

FutboLove Małopolskie to zadanie o dużym potencjale sportowym, którego nazwa ma 

za zadanie wypromowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez 

uprawianie piłki nożnej na wymiarze rekreacyjnym i semi-profesjonalnym. W projekcie 

uczestniczyć mają kluby z terenu powiatu krakowskiego: MTS Piast Skawina, Cedronka 

Wola Radziszowska, Orzęł Bębło.

CELEM GŁOWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego wybranych klubów 

piłkarskich współpracujących ze sobą na co dzień. Cel ten zrealizowany zostanie 

poprzez zakup: 

- 240 kompletów (po 80 kpl. 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 sztuk (po 80 szt. na klub) toreb sportowych z pełną identyfikacją wizualną 

obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego 

oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie; 

- 240 sztuk (po 80 szt. na klub) wysokiej jakości piłek meczowych rozm. 4 i 5;

- serię pokazowych treningów specjalistycznych.

dzieci i młodzież uprawiające piłkę nożną gmina Skawina, gmina Krzeszowice

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

88 SI

Ogólnodostępne lodowisko 

w Słomnikach

Projekt zakłada utworzenie ogólnodostępnego mobilnego lodowiska w Słomnikach z 

całą infrastrukturą(kaski, łyżwy, pingwinki do nauki jazdy, wypożyczalnia, ostrzałki, 

suszarki itp), a także prowadzenie przez instruktora zajęć z jazdy na łyżwach. Będzie to 

okazja do rozwinięcia zarówno swoich umiejętności jak i poprawy kondycji oraz sposób 

na aktywne spędzenie czasu z innymi.

Projekt jest skierowany do osób z województwa małopolskiego w wieku 

od 3 do 100 lat, które chcą w aktywny sposób spędzać czas i pracować 

nad umiejętnością jazdy na łyżwach.

Gminy: Słomniki, Miechów, Iwanowice, Zielonki, 

Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Skała, 

Koniusza, Pałecznica, Radziemice, Proszowice, 

Miechów, Charsznica, Kraków

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny, 

Region Tarnowski

Ogólnowojewódzki 337 635,54 zł 0,00 zł 2024 OKO

89 SI

Z podwórka na stadion Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region 

Krakowski Obszar Metropolitarny prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, 

biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na 

doposażeniu w brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (stroje, dresy) dla lepszego 

funkcjonowania klubów. Zadanie ma na celu wzmocnienie Klubów piłkarskich regionu 

Krakowskiego Obszaru Metropolitarny, aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb 

życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać umiejętności w zakresie piłki nożnej wśród swoich 

zawodników. Zadanie skierowanie dla szkółek i klubów piłkarskich szkolących w sposób 

ogólnodostępny dla każdego.

Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 

uprawiających piłkę nożną.

Powiat krakowski: Gminy: Wielka Wieś, Przeginia-

Jerzmanowice

Powiat olkuski: Gminy: Bukowno

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

90 SI

Srebrna Góra Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region 

Krakowski Obszar Metropolitarny prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, 

biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na 

doposażeniu w brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (stroje, dresy) dla lepszego 

funkcjonowania klubów. Zadanie ma na celu wzmocnienie Klubów piłkarskich regionu 

Krakowskiego Obszaru Metropolitarny, aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb 

życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać umiejętności w zakresie piłki nożnej wśród swoich 

zawodników. Zadanie skierowanie dla szkółek i klubów piłkarskich szkolących w sposób 

ogólnodostępny dla każdego.

Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 

uprawiających piłkę nożną.

Powiat olkuski: Gminy: Olkusz, Wolbrom, Trzyciąż

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO



91 SI

"BŁYSKAWICA Z RUCHEM 

DLA ROZWOJU 

PIŁKARSKICH 

MALUCHÓW".

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich 

współpracujących i wspierających się we wzajemnym rozwoju:  Błyskawica 

Myślachowice i Ruch Młoszowa, działających na terenie Gminy Trzebinia i Powiatu 

Chrzanowskiego. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup:

- 200 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;

- 200 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); - 200 szt. 

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

bramek o wymiarach: 3 x 1,5 m (po 2 komplety dla każdego z klubów). - 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. Proponowane przez UKS Błyskawica Myślachowice oraz LKS Ruch 

Młoszowa zadanie będzie się charakteryzowało przede wszystkim otwartością do 

uczestnictwa dla wszystkich chętnych do uprawiania sportu, w tym głównie piłki nożnej. 

Dostępność zajęć, uczestnictwa w organizowanych turniejach piłkarskich tzw. "dzikich 

drużyn" dla dzieci niezrzeszonych dotychczas w klubach sportowych będzie polegała na 

staraniach w dotarciu do jak największej ilości dzieci z propozycją uczestnictwa w 

zajęciach sportowych.

Dzieci i młodzież uprawiający piłkę nożną, w szczególności najmłodsi 

adepci futbolu: skrzaty, żaki, orliki, ale także młodzicy przynależący do 

klubów prężnie działających na rzecz społeczności lokalnych przede 

wszystkim Gminy Trzebinia oraz Powiatu Chrzanowskiego. Ponadto 

zadanie jest skierowane do dzieci, które dotychczas nie uprawiały piłki 

nożnej w sposób zorganizowany w klubach sportowych. Chcemy ich 

pozyskać i zachęcić do uprawiania sportu kierując ofertę do wszystkich, o 

każdym stopniu zaawansowania i aktywności sportowej. Nasze założenie:  

"przyjdź na ogólnodostępne zajęcia sportowe", zapewniamy 

profesjonalną kadrę oraz wspaniałą atmosferę, chcemy abyś został z 

nami na dłużej.

Planowane zadanie będzie realizowane na 

obiektach sportowych Gminy Trzebinia, przede 

wszystkim zarządzanych przez Błyskawicę 

Myślachowice i Ruch Młoszowa. Obszar 

oddziaływania zadania obejmie cały powiat 

chrzanowski, część miejscowości powiatu 

krakowskiego:  Wola Filipowska, Ostrężnica i  

powiatu olkuskiego:  Niesułowice.

Region Małopolska 

Zachodnia
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

92 SI

Adepci Futbolu Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region 

Małopolska Zachodnia prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział 

w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, 

a niezbędny sprzęt sportowy (stroje, dresy) dla lepszego funkcjonowania klubów. 

Zadanie ma na celu wzmocnienie Klubów piłkarskich regionu Małopolski Zachodniej, 

aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać 

umiejętności w zakresie piłki nożnej wśród swoich zawodników. Zadanie skierowanie 

dla szkółek i klubów piłkarskich szkolących w sposób ogólnodostępny dla każdego.

Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 

uprawiających piłkę nożną.

Powiat wadowicki: Gminy: Kalwaria Zebrzydowska, 

Spytkowice

Powiat chrzanowski: Gminy: Chrzanów, Trzebini

Region Małopolska 

Zachodnia
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

93 SI

Piłkarskie Marzenia w 

powiecie wadowickim

Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region 

Małopolska Zachodnia prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział 

w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, 

a niezbędny sprzęt sportowy (stroje, dresy) dla lepszego funkcjonowania klubów. 

Zadanie ma na celu wzmocnienie Klubów piłkarskich regionu Małopolski Zachodniej, 

aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać 

umiejętności w zakresie piłki nożnej wśród swoich zawodników. Zadanie skierowanie 

dla szkółek i klubów piłkarskich szkolących w sposób ogólnodostępny dla każdego.

Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 

uprawiających piłkę nożną.

Powiat wadowicki: Gminy: Lanckorona, Wadowice, 

Kalwaria Zebrzydowska

Region Małopolska 

Zachodnia
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

94 SI

Każdy w piłkę kopać może Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region 

Małopolska Zachodnia prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział 

w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, 

a niezbędny sprzęt sportowy (stroje, dresy) dla lepszego funkcjonowania klubów. 

Zadanie ma na celu wzmocnienie Klubów piłkarskich regionu Małopolski Zachodniej, 

aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać 

umiejętności w zakresie piłki nożnej wśród swoich zawodników. Zadanie skierowanie 

dla szkółek i klubów piłkarskich szkolących w sposób ogólnodostępny dla każdego.

Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 

uprawiających piłkę nożną.

Powiat suski: Gminy: Jordanów, Stryszawa, 

Zembrzyce

Powiat wadowicki: Gmina: Andrychów.

Region Małopolska 

Zachodnia
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

95 SI

Wsparcie klubów piłki 

ręcznej z województwa 

małopolskiego szansą na 

rozwój i popularyzację 

szczypiorniaka 

Geneza projektu tkwi w idei rozwoju piłki ręcznej w województwie małopolskim oraz 

popularyzacja aktywności sportowej wśród najmłodszych mieszkańców. Ideą zadania 

jest jego ogólnodostępność i bezpłatność dla wszystkich.

Głównym celem zadania jest wspieranie sportu w regionie poprzez prowadzenie 

cyklicznego szkolenia dla dzieci, młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna. Realizacja zadania 

we wskazanym zakresie pozwoli reprezentować województwo na arenie 

ogólnopolskiej. 

Ponadto celem zadania będzie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 

środowiskach lokalnych, poprzez organizację działań o charakterze sportowo-

rekreacyjnym z zachowaniem wspólnej, równoprawnej w podziale zadań i decyzji 

aktywności uczestników.

Skutkiem realizacji zadania w proponowanym wymiarze będzie wzajemne 

oddziaływanie pomiędzy sportem profesjonalnym – seniorskim, a młodzieżowym. 

Realizacja zadania to również promocja województwa, jako tego dbającego o rozwój 

fizyczny i aktywność ruchową mieszkańców. W ramach zadania odbywać się będą 

zajęcia sportowe – treningi dla młodych adeptów piłki ręcznej - dzieci i młodzieży. 

Realizacja zadania przyczyni się do stworzenia możliwości zagospodarowania czasu 

wolnego co przyczyni się do budowy zdrowego społeczeństwa.

Beneficjentami zadania są wszyscy mieszkańcy regionu – dzieci, 

młodzież.

Geneza zadania zakłada, że bezpośrednimi odbiorcami zadania będą 

dzieci i młodzież zamieszkująca województwo i wskazane regiony w 

przedziale wiekowym 11 – 19 lat.

Natomiast z uwagi na zakres oddziaływania zadania beneficjentami 

projektu będą wszyscy mieszkańcy naszego regionu.

Zadanie będzie realizowane w całym województwie 

z uwagi na to, że beneficjentami pośrednimi 

zadania będą wszyscy mieszkańcy województwa, a 

beneficjentami bezpośrednimi będą uczestnicy 

zajęć piłki ręcznej dzieci i młodzież z całego 

województwa. 

Region Małopolska 

Południowa, 

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny, 

Region Tarnowski, 

Region Małopolska 

Zachodnia

Ogólnowojewódzki 700 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO



96 SI

Piłkarskie Marzenia w 

powiecie limanowskim

Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region 

Małopolska Południowa prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących 

udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w 

brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (stroje, dresy, ortaliony, drobny sprzęt 

sportowy) dla lepszego funkcjonowania klubów. Zadanie ma na celu wzmocnienie 

Klubów piłkarskich regionu Małopolski Południowej, aby mogły mocniej aktywizować 

sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać umiejętności w zakresie piłki nożnej 

wśród swoich zawodników. Zadanie skierowanie dla szkółek i klubów piłkarskich 

szkolących w sposób ogólnodostępny dla każdego.

Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 

uprawiających piłkę nożną.

Powiat Limanowski: Gminy: Mszana Dolna

Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

97 SI

Piłka nożna dla każdego w 

gminach Świątniki Górne i 

Mogilany.

Propagowanie i upowszechnianie zdrowego trybu życia przez klub LKS Tempo 

Rzeszotary . Integracja i rozwój lokalnej społeczności poprzez zwiększenie oferty klubu 

przez zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych, polepszenie 

jakości boiska trawiastego jak i organizacja turniejów piłkarskich dla dzieci połączonych 

z piknikiem rodzinnym.

Oferta skierowana jest do wszystkich chętnych mieszkańców Gmin 

Świątniki Górne i Mogilany od 5 roku życia , którzy chcą uprawiać sport i 

dbać o swoje zdrowie .

Zadanie będzie realizowane na obiektach klubu LKS 

Tempo Rzeszotary, a możliwość uczęszczania na 

zajęcia sportowe mają wszyscy mieszkańcy gmin 

Świątniki Górne i Mogilany .
Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 96 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

98 SI

Podhale na Sportowo Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region 

Małopolska Południowa prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących 

udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w 

brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (stroje, dresy, ortaliony, drobny sprzęt 

sportowy) dla lepszego funkcjonowania klubów. Zadanie ma na celu wzmocnienie 

Klubów piłkarskich regionu Małopolski Południowej, aby mogły mocniej aktywizować 

sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać umiejętności w zakresie piłki nożnej 

wśród swoich zawodników. Zadanie skierowanie dla szkółek i klubów piłkarskich 

szkolących w sposób ogólnodostępny dla każdego.

Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 

uprawiających piłkę nożną.

Powiat nowotarski: Gminy: Nowy Targ

Powiat tatrzański: Gminy: Zakopane

Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

99 SI

Kocham Piłkę - Region 

Małopolska Południowa

Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region 

Małopolska Południowa prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących 

udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w 

brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (stroje, dresy, ortaliony, drobny sprzęt 

sportowy) oraz nagłośnienie dla lepszego funkcjonowania klubów. Zadanie ma na celu 

wzmocnienie Klubów piłkarskich regionu Małopolski Południowej, aby mogły mocniej 

aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać umiejętności w zakresie 

piłki nożnej wśród swoich zawodników. Zadanie skierowanie dla szkółek i klubów 

piłkarskich szkolących w sposób ogólnodostępny dla każdego.

Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 

uprawiających piłkę nożną.

Powiat nowotarski: Gminy: Ochotnica Dolna, 

Czorsztyn, Nowy Targ

Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

100 SI

"Siatkówka dla Wszystkich 

" - ogólnodostępne 

turnieje  Małopolskiego  

oraz Nowosądeckiego 

Terenowego Związku Piłki 

Siatkowej. 

Organizacja ogólnodostępnych turniejów  Małopolskiego Związku Piłki Siatkowej oraz 

Nowosądeckiego Terenowego Związku Piłki Siatkowej to zadanie, które dotyczy 

rozegrania turniejów siatkarskich w różnych kategoriach wiekowych oraz z podziałem 

na umiejętności sportowe. 

Dodatkowo podmioty organizujące rozgrywki siatkówki w województwie małopolskim 

zostaną doposażone w niezbędny sprzęt sportowy. Zakup sprzętu ułatwi rozgrywki, 

umożliwi zawodnikom dostęp do profesjonalnego sprzętu sportowego oraz podniesie 

poziom organizacyjny rozgrywek eliminacyjnych jak i finałowych. Obecnie wiele 

podmiotów organizujących rozgrywki boryka się z niedostępnością sprzętu sportowego 

oraz jego wysokimi cenami. Doposażenie umożliwi podmiotom swobodną organizację 

rozgrywek dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Adresatami zadania docelowo są wszyscy mieszkańcy województwa 

małopolskiego chcący uczestniczyć w rozgrywkach MZPS oraz NTZPS 

dzieci ,młodzież oraz dorośli. 

Kraków oraz Nowy Sącz to miasta realizacji zadania, 

a oddziaływanie na terenie zamieszkania 

województwa Małopolskiego. 

Region Małopolska 

Południowa, 

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny

Ogólnowojewódzki 700 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

101 SI

Z piłką za pan brat w 

powiecie limanowskim

Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region 

Małopolska Południowa prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących 

udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w 

brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (stroje, dresy) dla lepszego funkcjonowania 

klubów. Zadanie ma na celu wzmocnienie Klubów piłkarskich regionu Małopolski 

Południowej, aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz 

pogłębiać umiejętności w zakresie piłki nożnej wśród swoich zawodników. Zadanie 

skierowanie dla szkółek i klubów piłkarskich szkolących w sposób ogólnodostępny dla 

każdego.

Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 

uprawiających piłkę nożną

Powiat limanowski: Gminy: Łukowica, Kamienica, 

Tymbark, Limanowa

Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO



102 SI

W zdrowym ciele zdrowy 

duch - realizacja zajęć 

sportowych w powiecie 

miechowskim

„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. Każde zajęcia wynikające z 

programu dostosowane będą do wieku i możliwości psychofizycznych uczestników oraz 

będą przebiegały zgodnie z założeniami metodycznymi i merytorycznymi w zakresie 

nauczania. Aktywność fizyczna jest czynnikiem kształtującym organizm i jego funkcję. 

Rozwija i wzmacnia wszystkie układy organizmu, wywierając wpływ na ich budowę i 

sprawność. Projekt zakłada organizację ogólnorozwojowych zajęć sportowych z 

elementami różnych dyscyplin sportowych takich jak: pływanie, ćwiczenia 

ogólnorozwojowe z zakresu zdrowego kręgosłupa w wodzie i na sali oraz zajęcia nauki 

gry w squash"a. Zajęcia są dedykowane dla mieszkańców małopolski, w szczególności 

dla mieszkańców powiatu miechowskiego. Zadnie będzie realizowane na krytej pływalni 

w Miechowie, ul. M. Konopnickiej 4. 

Wszystkie grupy wiekowe, od najmłodszych do najstarszych (dzieci, 

młodzież, dorośli, seniorzy)

Miasto Miechów, obszar działania powiat 

miechowski

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 99 900,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

103 SI

Góralskie Granie Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region 

Małopolska Południowa prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących 

udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w 

brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (stroje, dresy) dla lepszego funkcjonowania 

klubów. Zadanie ma na celu wzmocnienie Klubów piłkarskich regionu Małopolski 

Południowej ,aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz 

pogłębiać umiejętności w zakresie piłki nożnej wśród swoich zawodników. Zadanie 

skierowanie dla szkółek i klubów piłkarskich szkolących w sposób ogólnodostępny dla 

każdego.

Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 

uprawiających piłkę nożną.

Powiat tatrzański: Gminy: Bukowina Tatrzańska

Powiat nowosądecki: Gminy: Kamionka Wielka, 

Krynica-Zdrój, Chełmiec

Miasto: Nowy Sącz
Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

104 SI

GRODZISKO CUP Głównym celem zadania jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z gminy 

Raciechowice, Wiśniowa  w dostępie do usług sportowych poprzez umożliwienie im 

uczestniczenia w turniejach piłki nożnej prowadzonych przez profesjonalną kadrę a 

także umożliwienie weryfikacji umiejętności jaki i poczynionych postępów u dzieci i 

młodzieży z terenów wiejskich. 

Realizacja zadania jest odpowiedzią na wypełnienie luki w ofercie sportowej kierowanej 

do dzieci i młodzieży na terenach wiejskich. Działania te są obecnie mało dostępne  

Istnieje pilna potrzeba organizacji w regionie zajęć sportowych, które nie tylko pozwolą 

na podniesienie umiejętności piłkarskich wśród młodych sportowców, ale także 

zaspokoją deficyt oferty spędzania wolnego czasu w sposób aktywny, generujący 

zdrowe nawyki, uczący samodyscypliny, zachowań fair play.

Należy zwrócić uwagę że to właśnie z wiejskich klubów, stowarzyszeń czy w inny 

sposób powołanych sekcji wywodzą się talenty sportowe bo tak właśnie zaczynali, nie 

rzadko w takich klubach. Dając szansę dzieciom i młodzieży z terenów wiejskich, 

umożliwiamy zaszczepienie w nich sportowego ducha walki, pomagamy nauczyć 

nawyku aktywnego życia i zdrowej rywalizacji które tak ważne są w ich dalszym życiu 

ułatwiając im osiąganie wytyczonych celów. 

Zadanie kierowane jest do dzieci i młodzieży z powietu 

myślenickiego,(gmin Raciechowice, Wiśniowa)) w wieku od 6 do 14 lat w 

ilości około 150-200 osób. Zadanie adresowane jest do wszystkich dzieci 

nie tylko do zawodników zrzeszonych w klubach. 

Miejsce realizacji: hala sportowa Szkoły 

podstwowej w Raciechowicach 

Oddział oddziaływania : gmina Raciechowice, gmina 

Wiśniowa, 

Region Małopolska 

Zachodnia
Regionalny 84 500,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

105 SI

Piłkarskie Marzenia w 

powiecie nowotarskim

Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region 

Małopolska Południowa prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących 

udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w 

brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (stroje, dresy) dla lepszego funkcjonowania 

klubów. Zadanie ma na celu wzmocnienie Klubów piłkarskich regionu Region 

Małopolska Południowa ,aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać 

pasję oraz pogłębiać umiejętności w zakresie piłki nożnej wśród swoich zawodników. 

Zadanie skierowanie dla szkółek i klubów piłkarskich szkolących w sposób 

ogólnodostępny dla każdego.

Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 

uprawiających piłkę nożną.

Powiat nowotarski: Gminy: Szaflary, Łapsze Niżne, 

Raba Wyżna, Rabka-Zdrój, Nowy Targ

Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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"Ruch to zdrowie" - 

ogólnodostępne zajęcia 

sportowe i rekreacyjne dla 

mieszkańców 

województwa 

małopolskiego.

"Ruch to zdrowie" - ogólnodostępne zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców 

województwa małopolskiego - to projekt zakładający regularne prowadzenie 

nieodpłatnych zajęć sportowych w dyscyplinach olimpijskich( piłka siatkowa, piłka 

ręczna, koszykówka, pływanie, piłka siatkowa plażowa)  dla mieszkańców województwa 

małopolskiego. Zajęcia będą realizowane  w zależności od prowadzącego kilka do 

kilkanaście razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem na halach, boiskach i terenach 

ogólnodostępnych bezpłatnie. Zadanie ma na celu aktywizację mieszkańców małopolski 

do stałego i regularnego uprawiania aktywności ruchowych. 

dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy. gminy: Bochnia, Brzesko, Chrzanów, Libiąż, 

Bolesław, Gorlice, Biecz, Bobowa, Krzeszowice, 

Skawina, Liszki, Limanowa, Laskowa, Myślenice, 

Pcim, Grybów, Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna 

Zdrój, Stary Sącz, Podegrodzie, Nowy Targ, 

Oświęcim, Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Przeciszów, 

Proszowice,  Ciężkowice, Ryglice, Tuchów, Gromnik, 

Szerzyny, Tarnów, Andrychów, Kalwaria 

Zebrzydowska, Wadowice, Niepołomice, Wieliczka, 

Kraków, Nowy Sącz, Zawoja, Biecz, Mucharz, 

Koniusza, Koszyce, 

Region Małopolska 

Południowa, 

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny, 

Region Tarnowski, 

Region Małopolska 

Zachodnia

Ogólnowojewódzki 700 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Górale i Orawianie w piłkę 

kopią

Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region 

Małopolska Południowa prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących 

udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w 

brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (ortaliony, stroje, dresy, plecaki/torby, piłki) dla 

lepszego funkcjonowania klubów. Zadanie ma na celu wzmocnienie Klubów piłkarskich 

regionu Region Małopolska Południowa ,aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb 

życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać umiejętności w zakresie piłki nożnej wśród swoich 

zawodników. Zadanie skierowanie dla szkółek i klubów piłkarskich szkolących w sposób 

ogólnodostępny dla każdego.

Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 

uprawiających piłkę nożną.

powiat nowotarski: 

Gminy: Lipnica Wielka, Nowy Targ

Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

108 SI

STRAŻMAGEDON - 

biegamy i pomagamy

Planowane zadanie pn.: "STRAŻMAGEDON - biegamy i pomagamy" - jest 

przedsięwzięciem sportowym, zorganizowanym w formie biegu terenowego z 

przeszkodami. Głównym celem zadania jest poprawa sprawności fizycznej strażaków i 

tym samym ich przygotowania do działań ratowniczych, jak również, włączenie w 

organizowanie przez strażaków przedsięwzięcie sportowe innych grup społecznych nie 

związanych z działalnością pożarniczą. Organizator przewiduje prawo startu dla każdego 

uczestnika zgłoszonego z terenu subregionu tarnowskiego. Promując wydarzenie w 

sposób szczególny, oprócz strażaków będziemy chcieli zachęcić do udziału w biegu 

młodzież, krwiodawców, oraz funkcjonariuszy służb mundurowych. Ważnym 

elementem przedsięwzięcia jest integracja środowiska strażackiego. Organizując bieg, 

planujemy przeprowadzenie akcji krwiodawstwa oraz akcji prospołecznej na rzecz 

podopiecznych fundacji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dzieci i 

młodzieży. Najcenniejszą cechą strażaka jest chęć niesienia pomocy innym oraz 

bezinteresowna gotowość do poświęceń, nawet kosztem własnego życia. W ramach 

organizacji zadania chcemy obudzić świadomość społeczną, iż nie każdy musi być 

strażakiem, aby móc pomagać innym. Poprzez dobrą zabawę i zdrową rywalizację 

sportową, również można skutecznie nieść pomoc, oddając krew w sposób bezpośredni 

można włączyć się w ratowanie życia. 

Zadanie kierowane jest do wszystkich mieszkańców subregionu 

tarnowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem strażaków OSP, członków 

młodzieżowych drużyn pożarniczych, funkcjonariuszy służb 

mundurowych, młodzieży w wieku szkolnym, sympatyków ochrony 

przeciwpożarowej, oraz krwiodawców z terenu powiatów: brzeskiego, 

bocheńskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego oraz miasta Tarnowa. 

Zadanie będzie realizowane na terenie powiatu 

brzeskiego, gmina Szczurowa. Projekt będzie miał 

szerokie oddziaływanie w szczególności na terenie 

powiatu brzeskiego, bocheńskiego, dąbrowskiego, 

tarnowskiego oraz miasta Tarnów.

Region Tarnowski Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Wyjdźmy z domu - zajęcia 

sportowe dla każdego

Projekt zakłada organizowanie ogólnodostępnych zajęć sportowych obejmujących 

sztuki walki adresowanych dla mieszkańców Nowego Sączą ( dla osób w różnym wieku 

oraz o różnej kondycji fizycznej). Zajęcia obejmować będą w szczególności: boks, 

kickboxing, MMA, zapasy, brazylijskie jiu jitsu, muay thai.  Zajęcia odbywać się będą w 

różnych porach dnia, przez cały tydzień w godzinach pomiędzy 7:00 a 22:00 przez cały 

rok 2024.Treningi prowadzone będą przez wykwalifikowanych instruktorów z dużym 

doświadczeniem w dziedzinie sztuk walki. Ilość trenerów zaangażowanych w zadanie 

20. Zadanie  adresowane jest do 700 osób. Zadanie rozwiązuje problem związany ze 

słabnącą aktywnością fizyczna mieszkańców, która jest następstwem pandemii i 

prowadzić będzie do poprawy stanu fizycznego  i zdrowia mieszkańców. Na zadanie 

warto zagłosować, ponieważ ruch to zdrowie, a zajęcia sportowe nie będę nic 

kosztować mieszkańców, poza czasem. 

Zajęcia adresowane będą dla różnych grup wiekowych kobiet i mężczyzn, 

dzieci i młodzieży (dzieci: grupy 4-8lat, 8-12lat, 12-16lat, 16-18lat oraz 

dorośli grupa kobiet i grupa mężczyzn).

Miejscem realizacji jest Klub Sportowy przy ul. 

Borelowskiego 27, 33-300 Nowy Sącz. 

Oddziaływanie zadania zaś na teren: miasta: Nowy 

Sącz, Grybów, Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-

Zdrój, Stary Sącz; gminy wiejskie: Grybów, Krynica-

Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Stary Sącz, 

Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Grybów, 

Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, 

Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie, Rytro; 

Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

Zadanie polega na wsparciu klubów sportowych z gminy Gdów prowadzących 

doskonalenie gry w piłkę siatkową ( dla 6 grup wiekowych), biorących udział w 

zorganizowanej rywalizacji sportowej oraz prowadzących zajęcia sportowo -rekreacyjne  

dla dzieci w wieku 3- 6 lat ( Radosna Siatkówka" oraz ' Gimnastyka na wesoło").   Zajęcia 

mają mieć charakter integracyjny - zapewniają dostęp do zajęć dzieciom i młodzieży ze 

szczególnymi potrzebami. Poprzez zaangażowanie rodziców do motywowania i 

aktywnego uczestnictwa ich dzieci, zarówno w zajęciach sportowych jak i różnego 

rodzaju turniejach zadanie ma motywować młodzież do aktywnego wypoczynku, 

stwarzać warunki rozwoju fizycznego oraz pobudzać do kreatywnego i aktywnego 

spędzania czasu nie tylko dzieci, ale i całych rodzin. Proponowane zadanie jest 

zadaniem w  formule otwartej tzn że beneficjenci zadania mogą dołączyć do zajęć w 

każdej chwili podczas całego roku trwania. Proponowane zajęcia mają na celu nie tylko 

edukację oraz aktywizację sportową najmłodszych mieszkańców Gminy Gdów i  okolic 

oraz pełnić istotną funkcję profilaktyki prozdrowotnej i pobudzania świadomości w 

zakresie znaczenia „zdrowego trybu życia” zaszczepianie postawy fair play w życiu, 

profilaktyki antyalkoholowej i innych uzależnień tak bardzo pochłaniający dzieci ( 

telefon, Internet, gry komputerowe itp). 

Projekt jest też odpowiedzią na walkę z wykluczeniem społecznym ze względu na status 

finansowy rodziny, wykluczenie społeczne. W rejonie powiatu wielickiego brakuje zajęć 

siatkówki dla chłopców, dlatego chciałabym stworzyć odpowiednie warunki właśnie dla 

tej dyscypliny sportowej.

Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (m.in. piłki, 

stanowiska sędziowskie, sprzęt do zajęć z sensoryki i rehabilitacji, podesty 

wielofunkcyjne). Zadanie ma na celu aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję 

oraz pogłębiać umiejętności w zakresie piłki siatkowej wśród swoich zawodników, 

poprawić motorykę u najmłodszych i działać integracyjnie we wszystkich grupach 

wiekowych. 

 Zadanie skierowanie dla szkółek i klubów siatkarskich szkolących w sposób 

ogólnodostępny dla każdego.

Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży uprawiających piłkę siatkową.

Zadanie realizowane będzie od  01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 z przerwą od 1 

lipca do 31 sierpnia 2024 łącznie przez okres 10 miesięcy. 

Regionalny 99 784,00 zł 0,00 zł 2024110 SI

Siatkówka dla wszystkich w 

Gdowie. 

Beneficjentami projektu będą wszystkie dzieci i młodzież z Gminy Gdów i 

okolic w przedziale wiekowym: 3- 17 roku życia. 

Otwarty model zadania wskazuje na dwie  grupy - beneficjentów 

bezpośrednich i pośrednich. Do pierwszej grupy można zaliczyć wszystkie 

dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 3-17 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. 

Często sami uczestniczą bezpośrednio w samych zajęciach albo też w 

formie wolontariatu. Taki olbrzymi zakres odbiorców w pełni zapewnia  

uniwersalność projektu, w pełni uzasadniając jego realizację we 

wnioskowanym zakresie. Z uwagi na szerokie ramy projektu oraz analizę 

zapotrzebowania na taka formę aktywności  oraz brak czynników 

dyskwalifikujących i ograniczających do udziału w zadaniu szacuje się, że 

bezpośrednio w zadaniu udział weźmie blisko 200 beneficjentów.

Gmina Gdów. Gmina Hala Sportowa w Gdowie. Sala 

gimnastyczna przy ul. Myślenickiej 2 w Gdowie 

Region Tarnowski OKO
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Piłkarskie Marzenia w 

powiecie krakowskim

Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu: Region 

Krakowski Obszar Metropolitarny prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, 

biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na 

doposażeniu w brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (ortaliony, stroje, dresy) oraz 

drobny sprzęt sportowy. Zadanie ma na celu wzmocnienie Klubów piłkarskich regionu 

Region Krakowski Obszar Metropolitarny ,aby mogły mocniej aktywizować sportowy 

tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać umiejętności w zakresie piłki nożnej wśród 

swoich zawodników. Zadanie skierowanie dla szkółek i klubów piłkarskich szkolących w 

sposób ogólnodostępny dla każdego.

Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 

uprawiających piłkę nożną.

powiat krakowski:

Gminy Zielonki, Skawina, Skała

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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ORGANIZACJA TURNIEJU 

PIŁKARSKIEGO / PIKNIK 

RODZINNY

CELEM ZADANIA JEST UPOWSZECHNIENIE WŚRÓD NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW 

POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO I MIEJSCOWOŚCI OŚCIENNYCH AKTYWNYCH FORM 

SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU ORAZ DBAŁOŚCI O ZDROWIE I KONDYCJĘ FIZYCZNĄ 

POPRZEZ POŁĄCZENIE PRZYJEMNEGO (SPORT I PIŁKA NOŻNA JAKO HOBBY) Z 

POŻYTECZNYM (SPORT I PIŁKA NOŻNA JAKO PRAKTYCZNA FORMA AKTYWNOŚCI 

FIZYCZNEJ). INTEGRACJA DZIECI I ICH RODZICÓW POPRZEZ WSPÓLNY UDZIAŁ WE 

WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM.

DODATKOWE KORZYŚCI JAKIE NIESIE ZA SOBĄ ORGANIZACJA WYDARZENIA 

SPORTOWEGO NA SKALE CAŁEGO REGIONU JEST PROMOCJA MIASTA OŚWIĘCIM JAKO 

MIEJSCA DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU POPRZEZ WYKORZYSTANIE 

INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ.

W TURNIEJU PIŁKARSKIM UDZIAŁ WEŹMIE 8 DRUŻYN PO 18 OSÓB W 

WIEKU 14-15 LAT. ROZGRYWKI PODZIELONE BĘDĄ NA RYWALIZACJĘ W 

DWÓCH KATEGORIACH WIEKOWYCH. W TURNIEJU WEŹMIE UDZIAŁ 144 

MŁODYCH PIŁKARZY, W PIKNIKU DODATKOWO OKOŁO 200 OSÓB 

(RODZICE PIŁKARZY I ICH RODZEŃSTWO ORAZ MIESZKAŃCY OŚWIĘCIMIA 

I OKOLIC).

BRZESZCZE, CHEŁMEK, KĘTY, OSIEK, GMINA I 

MIASTO OŚWIĘCIM, POLANKA WIELKA, 

PRZECISZÓW, ZATOR I MIEJSCOWOŚCI OŚCIENNE

Region Małopolska 

Zachodnia
Regionalny 72 800,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Aktywizowanie dzieci i 

młodzieży poprzez 

organizację zajęć i 

turniejów piłkarskich.

Celem niniejszego zadania jest aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć, 

turniejów i obozu. W dzisiejszym świecie kontakt z rówieśnikami zapewnia łącze 

internetowe, które nigdy nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem 

oraz nie wykształci prawidłowych interakcji społecznych. Aktywność fizyczna uprawiana 

w grupie uczy samodyscypliny, współzawodnictwa, doskonalenia się poprzez 

konkurencje, poprawia wydolność, samopoczucie oraz pomaga odkrywać w sobie 

talenty.

Adresatami zadania są dzieci i młodzież Gmina Żegocina, Gmina Trzciana, Gmina Lipnica 

Murowana, Gmina Laskowa, Gmina Łapanów

Region Tarnowski Regionalny 89 920,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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CHODŹ NA BOISKO 

INTERNET TO NIE 

WSZYSTKO!!!

Celem projektu jest popularyzacja piłki nożnej i zachęcenie jak największej ilości dzieci 

do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu jako atrakcyjnej formy spędzania 

czasu wolnego oraz uwolnienie ich potencjału sportowego poprzez podniesienie 

standardu szkolenia z zakresu piłki nożnej. Zadanie ma na celu upowszechnienie tej 

dyscypliny sportu poprzez organizację bezpłatnych zajęć piłkarskich  oraz stworzenie im 

profesjonalnego środowiska szkoleniowego. Ma to na celu wyrównanie szans rozwoju 

sportowego, dzięki zapewnieniu najwyższych standardów szkoleniowych 

(zaangażowanie w projekt specjalistów) oraz dostępu do profesjonalnego sprzętu 

treningowego i pomiarowego. Zadanie jest odpowiedzią na stale rosnącą popularność 

piłki nożnej. Dzieci będą mogły realizować swoje sportowe pasje i potrzeby rywalizacji 

w duchu fair-play. Dzięki realizacji projektu uczestnicy projektu będą mogli edukować 

się, aktywizować oraz pobudzać świadomość zdrowego stylu życia, dzięki m.in. 

uprawianiu aktywności fizycznej. Zadanie jest przeznaczone dla dzieci  w wieku 4-12 lat, 

które chcą rozpocząć bądź kontynuować swoją przygodę z piłką nożną.  W ramach 

realizacji projektu zorganizowane zostaną: - bezpłatne zajęcia piłkarskie dla dzieci w 

grupach 4-12 lat - opieka wykwalifikowanego trenera 

- dwie edycje (jesienna oraz wiosenna) warsztatów dla dziewcząt oraz ich rodziców z 

różnych zagadnień tematycznych (warsztaty bramkarskie, warsztaty zdrowego 

odżywiania, warsztaty treningu motorycznego, warsztaty mentalne) - ogólnodostępne 

turnieje piłki nożnej połączone z wspólnym piknikiem dla dzieci Realizacja projektu 

pomoże zaszczepić wśród dzieci szeroko rozumianą aktywność fizyczną, wesprze 

rozwój pasjonatów/pasjonatek piłki nożnej oraz zapewni im możliwość uczestnictwa w 

profesjonalnym szkoleniu z zakresu piłki nożnej. Bezpłatne zajęcia pozwolą na 

uczestnictwo w aktywności fizycznej m.in. osobom o niskim statusie materialnym, dla 

których często bariera finansowa była przeszkodą do rozpoczęcia aktywności fizycznej.

Adresatami zadania będą dzieci w wieku 4-12 lat z terenu Gminy Olkusz Gmina Olkusz.

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 85 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Spotkania ze 

szczypiorniakiem

"Spotkania ze szczypiorniakiem" to forma promocji aktywności fizycznej środowisk 

szkolnych powiatu olkuskiego. Głównym celem zadania jest rozwój sportowy dzieci ze 

szkół podstawowych poprzez gry i zabawy z zakresu piłki ręcznej w powiecie olkuskim, 

a także integracja środowisk szkolnych poprzez organizację cyklu edycji konsultacji 

edukacyjno-sportowych pod tą samą nazwą podczas dni wolnych od zajęć lekcyjnych. 

Cykl zajęć praktycznych i teoretycznych zakończony zostanie Turniejem Piłki Ręcznej 

Dziewcząt i Chłopców, który wyłoni Mistrza Szczypiorniaka w obu kategoriach. Zadanie 

ma również na celu zapewnienie dzieciom aktywnego i zdrowego spędzania czasu 

wolnego w gronie rówieśników. 

Projekt skierowany jest do uczniów z klas IV i młodszych szkół 

podstawowych z terenu powiatu olkuskiego.

Miejsce realizacji zadania: Olkusz, Hala MOSiR ul. 

Wiejska 1A

Obszar oddziaływania: Olkusz, Bukowno, Bolesław, 

Klucze, Wolbrom, Trzyciąż

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 74 500,00 zł 0,00 zł 2024 OKO



116 SI

Zacznij od grania! Głównym celem zadania jest nauczanie gry w piłkę nożną oraz popularyzacja 

uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży. 

Zadanie zakłada także doposażenie klubu sportowego w odpowiedni sprzęt co 

podniesie jakość prowadzonych zajęć oraz sprofesjonalizuje szkolenie. Realizacja 

zadania obejmuje 2 składowe:

1) Organizacje bezpłatnych zajęć sportowych dla dzieci w wieku 4-12 lat.

2) Doposażenie Klubu Sportowego Płomień Kostrze w sprzęt sportowy.

W ostatnich latach obserwuje się wzrost aktywnego spędzania czasu oraz prowadzenie 

zdrowego stylu życia. Ważne jest promowanie takich zasad od 4 roku życia. Dla dzieci 

bardzo popularną formą spędzania czasu wolnego są różnego rodzaju aktywności na 

świeżym powietrzu, w tym zabawy i ćwiczenia z piłkami. Piłka nożna jest 

najpopularniejszą dyscypliną sportową. Proponowane zajęcia byłyby doskonałym 

wstępem do dalszego rozwoju i zdobywania w przyszłości kolejnych umiejętności. 

Oprócz techniki, koordynacji uczyłyby dzieci współdziałania w grupie oraz 

współzawodnictwa zgodnego z zasadami fair play.

Dzieci oraz młodzież w wieku 4-18 roku życia, oraz osoby dorosłe 

uprawiające amatorsko piłkę nożną.

Miejsce realizacji Kostrze

Obszar oddziaływania: Gmina Kraków i Powiat 

krakowski

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

117 SI

"Biała Ślizgawka 2" „Biała ślizgawka” uatrakcyjni zimową porę, zapewni zabawę i zmusi do wyjścia z domu. 

Czas jesienno-zimowy nie sprzyja aktywności na świeżym powietrzu, więc lodowisko 

spowoduje sportową aktywność mieszkańców i przyciągnie w nasz region amatorów 

„lodowego szaleństwa” Ponadto będzie frajdą dla różnych grup wiekowych.  Aktywny 

tryb życia i wzmacnianie swojej kondycji fizycznej i psychicznej jest szczególnie ważne w 

po pandemii Covit 19.

Ślizgawka będzie dostępna dla wszystkich chętnych i spragnionych jazdy 

na łyżwach. Szczególnie mieszkańców najbliższych powiatów: 

wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego i krakowskiego.

Lodowisko będzie umieszczone na terenie Gminy 

Spytkowice. Ale swoim zasięgiem obejmie okoliczne 

powiaty: wadowicki, oświęcimski, chrzanowski i 

krakowski.

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny, 

Region Małopolska 

Zachodnia

Ogólnowojewódzki 300 000,00 zł 0,00 zł 2024-2025 OKO
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"NA BOISKU PIŁKARSKIM i 

PRZY SZACHOWNICY"

Projekt "NA BOISKU PIŁKARSKIM i PRZY SZACHOWNICY" obejmuje cykl zawodów 

sportowych, naukę gry oraz zabawy i

ćwiczenia w dwóch dyscyplinach: piłka nożna i szachy. Projekt jest dostępny dla 

wszytskich dzieci i młodzieży do lat

18 z powiatów: Bochnia, Proszowice, Wieliczka, Niepołomice,

Nowością jest zaznajomienie piłkarzy z grą w szachy a szachistów z grą w piłkę nożną co 

dla obu grup stanowi doskonały relaks i świetną zabawę. Połączenie szachów i

piłki nożnej to pierwszy taki projekt w Polsce na który warto zagłosować.

Adresatami otrzymanych środków będzie grupa dzieci i młodzieży z 

zainteresowaniami do piłki nożnej i gier umysłowych, zamierzająca 

rozwijać swoje pasje sportowe, wiążąca swoją przyszłość zawodową i 

rekreacyjną z korzyściami fizycznymi i intelektualnymi, jakie niosą ze sobą 

gry w piłkę nożną i szachy. Projekt jest skierowany do

wszystkich chętnych dzieci (chłopców i dziewczyn) i młodzieży do lat 18.

Projekt zostanie zrealizowany w następujących 

miejscowościach: UKS Magnus Rzezawa, Kana 

Tarnów, MKS MOS Wieliczka, Szachownica Kłaj, UKS 

Goniec Staniątki, Szkoła Futbolu Staniątki.

Region Tarnowski Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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"Piłkarze szachują - 

Szachiści strzelają" 

Projekt "Piłkarze szachują - Szachiści strzelają" to ogólnodostępny projekt, który 

obejmuje cykl zawodów sportowych, naukę gry oraz zabawy i ćwiczenia w dwóch 

dyscyplinach: piłka nożna i szachy. Projekt jest dostępny dla wszytskich dzieci i 

młodzieży do lat 18 z powiatów: Gorlice; Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Brzesko, 

Bochnia, Proszowice, Wieliczka, Niepołomice, Olkusz, Miechów oraz Kraków i powiat 

Krakowski. 

Nowością jest zaznajomienie piłkarzy z grą w szachy a szachistów z grą w piłkę nożną co 

dla obu grup stanowi doskonały relaks i świetną zabawę. Połączenie szachów i piłki 

nożnej to pierwszy taki projekt w Polsce na który warto zagłosować. 

Beneficjentami otrzymanych środków będzie grupa dzieci i młodzieży z 

zainteresowaniami do piłki nożnej i gier umysłowych, zamierzająca 

rozwijać swoje pasje sportowe, wiążąca swoją przyszłość zawodową i 

rekreacyjną z korzyściami fizycznymi i intelektualnymi, jakie niosą ze sobą 

gry w piłkę nożną i szachy. Projekt jest skierowany do wszystkich 

chętnych dzieci (chłopców i dziewczyn) i młodzieży do lat 18. 

Projekt zostanie zrealizowany w następujących 

miejscowościach: 

GKSz Kornuty Gorlice,

Kana Tarnów,

Wisła Szczucin,

Elita Brzesko,

ABC Bochnia,

UKS Magnus Rzezawa,

AP Proszowianka,

SP Koszyce,

MKS MOS Wieliczka,

Górnik Wieliczka,

Zamek Królewski Niepołomice,

Szachownica Kłaj,

UKS Goniec Staniątki,

Szkoła Futbolu Staniątki,

MZSzach z siedzibą w Krakowie, 

Bieżanowianka Kraków,

Wiarusy Igołomia, 

Planeta Charsznica.

Region Małopolska 

Południowa, 

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny, 

Region Tarnowski

Ogólnowojewódzki 700 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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MAŁOPOLSKA KOCHA 

SIATKÓWKĘ - wsparcie 

szkółek i klubów 

siatkarskich z Regionu 

Tarnowskiego.

Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z regionu Tarnowskiego 

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 transportu na zawody sportowe. Zadanie ma na celu 

wzmocnienie Klubów siatkarskich regionu Tarnowskiego, aby mogły mocniej 

aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać umiejętności w zakresie 

piłki siatkowej wśród swoich zawodników. Zadanie skierowanie dla szkółek w których 

szkoli się w sposób ogólnodostępny dzieci, młodzież i dorosłych.

Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 

uprawiających piłkę siatkową.

Tarnów, Brzesko, Tuchów, Szynwałd, Ryglice, 

Szerzyny, Ciężkowice, Gromnik, Proszowice, 

Wieliczka, Niepołomice, Staniątki, Czarnochowice.

Region Tarnowski Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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PIŁKA RĘCZNA - szkolenie 

oraz udział w rywalizacji 

sportowej

Podłoże projektu tkwi w idei rozwoju piłki ręcznej w regionie. Głównym celem zadania 

jest wspieranie sportu w regionie poprzez prowadzenie cyklicznego szkolenia dla dzieci, 

młodzieży oraz drużyn seniorskich w dyscyplinie piłka ręczna – 3 drużyn. Realizacja 

zadania w proponowanym zakresie pozwoli reprezentować region na arenie 

ogólnopolskiej. Celem realizacji zadania będzie powstanie efektu synergicznego 

pomiędzy sportem profesjonalnym – seniorskim, a młodzieżowym. Ponadto realizacja 

zadania wpłynie również na promocję województwa, oraz umocni jego wizerunek jako 

tego dbającego o rozwój fizyczny i aktywność ruchową mieszkańców. W ramach 

zadania odbywać się będą cykliczne zajęcia sportowe – treningi dla młodych adeptów 

piłki ręcznej (dzieci i młodzieży) oraz ich starszych kolegów z regionu z podziałem na 

grupy wiekowe i płeć. W ramach zadania zostanie również zakupiony sprzęt sportowy – 

komplety meczowe, dofinansowany transport na zawody oraz zapewniona obsługa 

instruktorska, trenerska. 

Beneficjentami zadania są mieszkańcy regionu – dzieci, młodzież oraz 

dorośli. 

Miejscem realizacji zadania będą obiekty sportowe 

Szkoły Podstawowej w Szaflarach, a dokładnie 

wielofunkcyjna nowoczesna hala sportowa.

Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Piłka nożna dla każdego Głównym celem zadania jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z powiatu 

limanowskiego w dostępie do usług sportowych poprzez umożliwienie im korzystania z 

regularnych treningów piłki nożnej prowadzonych przez profesjonalną kadrę z 

wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu treningowego, wyposażenie w odpowiednie 

stroje sportowe, a także umożliwienie konfrontacji umiejętności dzieci i młodzieży z 

różnych miejscowości powiatu podczas turniejów piłki nożnej. Realizacja zadania 

pozwoli na wypełnienie luki w ofercie sportowej kierowanej do dzieci i młodzieży z 

terenów wiejskich. Działania te są z reguły słabo rozwinięte, często wymagają od 

rodziców sporych nakładów finansowych, co powoduje, że coraz częściej dostępne są 

dla nielicznych. Istnieje pilna potrzeba organizacji w regionie zajęć sportowych, które 

pozwolą na podnoszenie umiejętności sportowych młodych Małopolan i zaspokoją 

deficyt oferty spędzania wolnego czasu w sposób aktywny, generujący zdrowe nawyki, 

uczący samodyscypliny i sportowych zachowań fair play. Czy w Beskidzie Wyspowym i 

Gorcach rośnie właśnie piłkarski talent, o którym nie wiemy? Wierzę, że niejeden. 

Dajmy szansę dzieciom i młodzieży z terenów wiejskich, zaszczepmy w nich sportowego 

bakcyla, nauczmy aktynego spędzania wolnego czasu i zdrowej rywalizacji na drodze do 

osiągnięcia indywidualnych i grupowych celów.

Zadanie jest kierowane do grupy 300 dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 

15 lat z powiatu limanowskiego (gminy Jodłownik, Niedźwiedź, Dobra).

Gmina Jodłownik i gmina Niedźwiedź

Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Ogólnorozwojowe i 

wyczynowe zajęcia z 

gimnastyki sportowej 

mężczyzn oraz kobiet.

Ogólnorozwojowe oraz wyczynowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z gimnastyki 

sportowej mężczyzn oraz kobiet. Projekt w swojej genezie zakłada organizację 

systematycznych zajęć o charakterze ogólnorozwojowym oraz wyczynowym z 

gimnastyki sportowej. Głównym celem zadania jest edukacja, aktywizacja sportowa 

oraz pobudzenie świadomości w zakresie zdrowego stylu życia, zaszczepienie postawy 

fair play. 

Zadanie skierowane jest do mieszkańców Krakowa oraz powiatu 

krakowskiego. Zajęcia prowadzone będą w 4 grupach wiekowych z 

podziałem na gimnastykę sportową kobiet i mężczyzn  : 

1.Zajęcia ogólnorozwojowe 6-9 lat

2.Zajęcia ogólnorozwojowe 10-13 lat 

3.Zajęcia wyczynowe 6-9 lat

4. Zajęcia wyczynowe 10-13 lat

Miasto Kraków oraz gminy znajdujące się w 

powiecie krakowski. 

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Akademia Sportu Akademia Sportu zakłada realizację bezpłatnych treningów dla młodzieży w wieku 

szkoły średniej oraz studentów w trzech dyscyplinach sportowych: futsal, tenis stołowy 

i koszykówka. Zajęcia będą obywały się na obiektach sportowych Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej i będą prowadzone przez 

wykwalifikowanych trenerów. Zadanie ma na celu umożliwienie młodzieży 

uczęszczającej do szkoły średniej do uczestnictwa w treningach sekcji AZS UEK i AZS PK 

w/w dyscyplinach i tym samym integrację ze studentami i zapoznanie z Uczelnią, na 

której w przyszłości będą mogli kontynuować naukę. 

Mieszkańcy Krakowa, młodzież w wieku szkoły średniej oraz studenci Kraków

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Ogólnodostępny Turniej 

Piłkarski dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych

Zadanie będzie polegać na  zorganizowaniu wydarzenia pn. „Ogólnodostępny Turniej 

Piłkarski dla dzieci, młodzieży i dorosłych” oraz zakupie niezbędnego sprzętu 

sportowego.  Turniej będzie bezpłatny i dostępny. Zakupiony sprzęt będzie 

ogólnodostępny.

Celem zadania jest zaktywizowanie  dzieci, młodzież oraz dorosłych w aktywnym 

spędzaniu czasu wolnego  poprzez możliwość  udziału w turnieju oraz uczestnictwa w 

rywalizacji sportowej wśród rówieśników,   jak i zewnętrznych rozgrywkach w piłkę 

nożną. Ważnym celem przedsięwzięcia jest zachęcenie dzieci, młodzież i dorosłych do 

pracy w klubach sportowych, które nie tylko rozwijają motorycznie, ale i wychowują 

kolejne pokolenia młodych ludzi, którzy dzięki odpowiedzialnemu rozwojowi również 

poprzez sport mogą kreować swoje osobowości oraz bawić się i rywalizować  z innymi.

Społeczność z obszarów wiejskich, a szczególnie dzieci i młodzież  potrzebuje dostępu 

do możliwości aktywnego spędzenia czasu wolnego  poprzez sport i integrację w 

lokalnej społeczności. 

Realizacja projektu w znacznym stopniu poprawi i rozwinie kulturę fizyczną oraz 

zintegruje lokalne społeczeństwo.

Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych 

zainteresowanych aktywnością ruchową poprzez piłkę nożną. 

gmina Lanckorona i gmina Wadowice

Region Małopolska 

Zachodnia
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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OD MALUCHA KRZEWIMY 

SPORTOWEGO DUCHA - 

program wsparcia rozwoju 

młodych piłkarzy.

Zadanie ma na celu promocję zdrowego trybu życia poprzez poszerzenie dostępności 

do zorganizowanej formy aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież. Poprzez  

organizację darmowych turniejów liczymy na przyciągnięcie do sportu jeszcze większej 

ilości chętnych. Projekt obejmowałby dzieci już od 6 roku życia. Wczesne pokazanie 

dzieciom aktywności fizycznej jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu 

pozytywnie wpłynie na ich dalszy rozwój. Wykorzystana do tego będzie 

najpopularniejsza i najchętniej uprawiana w Polsce dyscyplina sportowa czyli piłka 

nożna. Zadanie ma charakter sportowy ale porusza i ma na celu rozwijać również inne 

aspekty życia. Pełni ogromną rolę prozdrowotną, prospołeczną oraz wychowawczą. 

Wszystkie te cele są bardzo ważne dla społeczeństwa zwłaszcza po czasie pandemii. 

Mieszkańcy Krakowa. Dzieci i młodzież w wieku od 6 lat. miasto Kraków

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 99 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Pływanie - moja pasja, 

moje bezpieczeństwo

Projekt zakłada realizację zajęć z powszechnej nauki pływania dla dzieci i młodzieży. 

Zajęcia odbywać się będą w 6 grupach wiekowych - uczestnicy w wieku od 5- 12 lat w 

Krakowie. Organizacja nieodpłatnych lekcji nauki pływania przyczyni się do zwiększenia 

dostępności do zajęć pozalekcyjnych wśród mieszkańców Krakowa o różnym statusie 

społeczno-ekonomicznym. Zajęcia będą prowadzone przez 2 wykwalifikowanych 

instruktorów. Nauka pływania będzie się odbywać cyklicznie 1 raz w tygodniu / 45min 

przez cały rok z wyłączeniem okresu wakacji. W sumie 40 godzin zajęć. W ramach 

zadania planuje się zatrudnienie instruktorów, wynajem obiektów sportowych oraz 

zakup niezbędnego sprzętu do nauki. Projekt jest ogólnodostępny i do zajęć, w ramach 

wolnych miejsc, mogą dołączyć wszystkie dzieci w wieku 5 - 12, które są mieszkańcami 

miasta Krakowa i powiatu krakowskiego.

Projekt skierowany do mieszkańców Krakowa, subregionu krakowskiego, 

dzieci w wieku 5-12 lat;

miasto Kraków

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 97 400,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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MAŁOPOLSKA KOCHA 

SIATKÓWKĘ - wsparcie 

szkółek i klubów 

siatkarskich z Regionu 

Krakowskiego Obszaru 

Metropolitarnego.

Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z rejonu powiatów: 

krakowskiego, olkuskiego, miechowskiego oraz miasta Kraków 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.

Kraków, Krzeszowice, Liszki, Tenczynek.

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

Celem zadania będzie promocja podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych. Zakłada się podjęcie działań, które łącząc elementy sportu i 

zabawy, zainteresuje dzieci, młodzież i dorosłych rozpoczęciem i utrzymaniem 

aktywności fizycznej. Całoroczne zajęcia sportowe dla grupy ogółem około 120 osób 

będą

organizowane w następujących dyscyplinach: badminton, siatkówka, pływanie oraz 

łyżwiarstwo szybkie z elementami ogólnorozwojowymi i koordynacyjnymi. Powyższe 

dyscypliny charakteryzują się powszechną dostępnością i niskimi kosztami udziału, co 

pozwala na uczestniczenie niezależnie od sytuacji finansowej rodziny.

Jednocześnie sporty te mają charakter ogólnorozwojowy, pozytywnie wpływające na 

kondycję i stan zdrowia osób je uprawiających. Uzasadnienie realizacji projektu wynika 

z małej aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.

Przeprowadzone badania (dane ogólnodostępne) wskazują na to, że młodzi ludzie 

charakteryzują się coraz gorszymi wynikami wydolnościowymi niż ich rówieśnicy z lat 

poprzednich. Jednocześnie wyraźnie zauważalny jest niedobór oferty sportowej 

(pozalekcyjnej i pozaszkolnej) dla dzieci i młodzieży. Istniejące propozycje sportowego 

spędzania wolnego czasu mają charakter głównie komercyjny i nastawiony na zysk. 

Uprawianie aktywności fizycznej wiąże się z wysokimi kosztami dla rodziców. Ma to 

wpływ na niewielki odsetek dzieci i młodzieży uczestniczących w dodatkowych 

zajęciach sportowych. Dodatkowo dzieci i młodzież niechętnie podejmują się nowych 

aktywności fizycznych, o ile nie zostaną do tego szczególnie zachęcone, preferując 

spędzać biernie swój wolny czas. Wpływa to nie tylko na gorszą kondycję, ale również 

gorszy stan zdrowia, zagrożenie nadwagą lub otyłością, czy też występowanie w 

przyszłości chorób cywilizacyjnych. Podobne problemy występują w przypadku osób 

dorosłych. Okres pandemii dodatkowo pogłębił wskazany problem. Z tego względu 

projekt ma na celu przeprowadzenie działań promujących zdrowy i aktywny styl życia, 

w tym spróbowanie swoich sił w rywalizacji sportowej, a także zajęciach łączących 

zabawę z aktywnością fizyczną.

Zadanie obejmować będzie organizację w 2024 roku stałych zajęć sportowych w 

badmintona, siatkówki, pływania oraz łyżwiarstwa szybkiego. Uczestniczące dzieci i 

młodzież oraz dorośli będą mieć zapewnioną opiekę wykwalifikowanych instruktorów 

sportowych, wstęp na obiekty, możliwość udziału w zawodach oraz dostęp do

niezbędnego sprzętu sportowego.

128 SI

Prowadzenie zajęć 

sportowych z badmintona, 

siatkówki, pływania i 

łyżwiarstwa szybkiego dla 

mieszkańców Powiatu 

Tatrzańskiego.

Zadanie jest adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych 

zamieszkujących obszar Powiatu Tatrzańskiego

Miasto Zakopane, gm. Biały Dunajec, gm. Bukowina 

Tatrzańska, gm. Kościelisko, gm. Poronin

100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
Region Małopolska 

Południowa
Regionalny
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Zajęcia sportowe na 

Młynówce Królewskiej

Zadanie pt. „Zajęcia sportowe na Młynówce Królewskiej” to kontynuacja pomysłu 

realizowanego w ramach IV edycji BO Małopolska. Projekt ma na celu stworzenie 

atrakcyjnych i zróżnicowanych form spędzania czasu dla mieszkańców Krakowa. W 

oparciu o obiekty sportowe Wojskowego Klubu Sportowego „Wawel” oraz park 

Młynówka Królewska stworzony zostanie szeroki pakiet zajęć sportowych z trzech 

różnych dyscyplin sportowych – orientacja sportowa (z naciskiem na bieg na 

orientację), lekkoatletyka i strzelectwo sportowych. Każdy chętny będzie mógł 

spróbować swoich sił w każdej z podanych dyscyplin sportowych, a szeroki dobór 

poziomu trudności grup pozwoli na poprawę swoich sportowych umiejętności również 

bardziej doświadczonym amatorom danej dyscypliny.

mieszkańcy Krakowa, dzieci, osoby dorosłe, osoby chcące uprawiać sport Lasy i Parki dookoła Krakowa, Stadion i Strzelnica 

Wojskowego Klubu Sportowego „Wawel” przy ulicy 

Podchorążych 3, Park Młynówka Królewska

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

131 SI

DOSKONALENIE PRZEZ 

SZKOLENIE DZIECI I 

MŁODZIEŻY W 

MYŚLENICACH I 

OKOLICACH - II EDYCJA 

Konfrontacje z samym sobą to walka, która trwa, w której każdy od małego dziecka 

bierze udział. W odkrywaniu siebie pomagają dzieciom i młodzieży między innymi 

rodzice, nauczyciele, czy trenerzy. Szansą na uwalnianie talentów, które posiadają 

niewątpliwie dzieci i młodzież jest organizacja dla nich zajęć pozalekcyjnych 

(sportowych) przez stowarzyszenia, w tym kluby sportowe, które poprzez realizacje 

celów statutowych stanowią integralną część planu wychowawczego młodych ludzi. 

Głównym celem projektu jest doskonalenie umiejętności piłkarskich dzieci i młodzieży z 

Myślenic i okolic poprzez systematyczny trening piłkarski. Systematyczne szkolenie ma 

w swoim zamyśle uświadomienie młodym ludziom, że doskonałość jest pojęciem 

względnym i dla każdego oznacza zupełnie coś innego. Dążenie do doskonałości 

powinno być celem treningu, ale młodzi ludzie powinni go odróżnić od perfekcjonizmu. 

Udział w szkoleniu będzie ogólnodostępny - zajęcia będą miały charakter otwarty, każdy 

chętny będzie mógł uczestniczyć w zajęciach. 

Zapewnienie wysokiego standardu szkolenia młodych ludzi wymaga wyposażenia 

klubów sportowych w niezbędny sprzęt treningowy: dresy, ortaliony, bramki dla 

kategorii żak i skrzat, jak również w piłki oraz inny drobny sprzęt treningowy. 

Podsumowaniem zadania będzie turniej połączony z festynem, który również będzie 

miał charakter ogólnodostępny. 

Realizacja projektu przyczyni się do popularyzacji piłki nożnej, jako alternatywy 

spędzania wolnego czasu, jak również zwiększy aktywność fizyczną młodych obywateli. 

Prowadzone zajęcia sportowe będą miały na celu zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu 

wskazywanych przez A. Maslowa (przynależności, szacunku i uznania oraz 

samorealizacji). 

Każdy kto odda głos na proponowany projekt wesprze kluby sportowe w zapewnieniu 

komfortowych warunków do prowadzenia treningów, podczas których poprzez 

uwalnianie talentów będzie zapewniony rozwój piłkarski dzieci i młodzieży w Regionie 

Małopolska Zachodnia. 

Dziewczęta i chłopcy w wieku od 5-18 lat, którzy trenują piłkę nożną, w 

szczególności najmłodsi piłkarze i piłkarki. 

Myślenice, Sułkowice, Droginia, Lubień, Tokarnia, 

Wadowice, 

Region Małopolska 

Zachodnia
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

132 SI

SPORTOWA WIEŚ Głównym celem zadania jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z gminy 

Raciechowice, Wiśniowa, Łapanów, Gdów i Jodłownik w dostępie do usług sportowych 

poprzez umożliwienie im uczestniczenia w sparingach, ligach czy też w regularnych 

treningach piłki nożnej prowadzonych przez profesjonalną kadrę a także umożliwienie 

weryfikacji umiejętności jak i poczynionych postępów u dzieci i młodzieży z terenów 

wiejskich podczas turniejów piłki nożnej.Realizacja zadania jest odpowiedzią na 

wypełnienie luki w ofercie sportowej kierowanej do dzieci i młodzieży na terenach 

wiejskich. Działania te są obecnie mało dostępne w tym rejonie i wymagają od rodziców 

sporych nakładów finansowych co w obecnej sytuacji rynkowej powoduje finansową 

dyskryminację wśród dzieci i tylko nieliczni mogą pozwolić sobie na czynne 

uczestnictwo w takich wydarzeniach. Istnieje pilna potrzeba organizacji w regionie zajęć 

sportowych, które nie tylko pozwolą na podniesienie umiejętności piłkarskich wśród 

młodych sportowców, ale także zaspokoją deficyt oferty spędzania wolnego czasu 

w sposób aktywny, generujący zdrowe nawyki, uczący samodyscypliny, zachowań fair 

play. Należy zwrócić uwagę że to właśnie z wiejskich klubów, stowarzyszeń czy w inny 

sposób powołanych sekcji wywodzą się talenty sportowe bo tak właśnie zaczynali, nie 

rzadko w takich miejscach. Dając szansę dzieciom i młodzieży z terenów wiejskich, 

umożliwiamy zaszczepienie w nich sportowego ducha walki, pomagamy nauczyć 

nawyku aktywnego życia i zdrowej rywalizacji które tak ważne są w ich dalszym życiu 

ułatwiając im osiąganie wytyczonych celów. 

Zadanie jest kierowane do dzieci i młodzieży z powiatu myślenckiego, 

bocheńskiego, limanowskiego  (gmin Raciechowice, Gdów, Łapanów, 

Jodłownik, Wiśniowa ),w wieku od 6 do 14 lat  w ilości 150 osób . Zadanie 

kierowane jest do wszystkich osób, które zadeklarują chęć uczestnictwa 

w turnieju. Uczestnicy nie zrzeszeni w klubach również bedzą brali udział 

i po wcześniejszym zgłoszeniu się do organizatora zostaną dołączeni wg. 

wieku do wybranej drużyny celem czynnego uczestniczenia w turnieju. 

Obiekt Klubu Sportowego Grodzisko, Raciechowice 

222, 32-415 Raciechowice na terenie gminy

Raciechowice. 

oraz 

Obiekt LKS GDOWIA , UL. KRAKOWSKA 398, 32-420 

GDÓW

Obszar oddziaływania to: Gmina Raciechowice, 

Gmina

Wiśniowa, Gmina Łapanów, Gmina Jodłownik, 

Gmina Gdów  . Region Małopolska 

Południowa, 

Region Tarnowski, 

Region Małopolska 

Zachodnia

Ogólnowojewódzki 335 000,00 zł 0,00 zł 2024-2026 OKO

133 SI

Integracyjny turniej piłki 

nożnej dzieci i młodzieży 

Regionu Małopolski 

Południowej

W ramach zadania zorganizowany zostanie ogólnodostępny dwudniowy turniej piłki 

nożnej dla dzieci i młodzieży z Regionu Małopolski Południowej. Turniej zostanie 

zrealizowany w pierwszy weekend czerwca 2024 r. na stadionie KS Biegoniczanka w 

Nowym Sącz. Turniej połączony będzie z integracją uczestników turnieju w 

Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w  Starym Sączu.

W sobotę 01.06.2024 odbędą się eliminacje oraz ognisko integracyjne, w niedzielę 

(02.06.2024) natomiast odbędą się finały, którym będzie towarzyszyć piknik sportowy 

dla dzieci, młodzieży, ich rodziców z udziałem zespołów regionalnych zorganizowany na 

terenie Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II. 

W turnieju planowany jest udział 15 zespołów (po 3 z każdego powiatu), każdy w 10 

osobowym składzie.

Zadanie będzie miało charakter ogólnodostępny. 

Adresatami zadania są  dzieci i młodzież w wieku 12-14 lat oraz ich 

rodziny z Regionu Południowej Małopolski. Z każdego objętego zadaniem 

powiatu rekrutowane będą po 3 drużyny. 

Nowy Sącz, Stary Sącz

Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 99 950,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Futbolowa Nowa Wieś? 

Zgoda! - wsparcie klubów 

piłkarskich Niwa Nowa 

Wieś oraz Zgoda Malec.

Celem zadania jest wsparcie rozwoju sportowego klubów piłkarskich z obszaru powiatu 

oświęcimskiego, zrzeszających w swoich strukturach przede wszystkim beneficjentów z 

Gminy Kęty oraz Gminy Osiek, poprzez zakup:  - 150 kompletów strojów sportowych 

meczowych (skład kompletu: 1 x koszulka, 1 x spodenki, 1 x getry) z pełną identyfikacją 

wizualną obejmującą logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu 

Obywatelskiego oraz herby klubów uczestniczących w projekcie,- 150 sztuk dresów 

treningowych z pełną identyfikacją wizualną obejmującą logotyp Województwa 

Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz herby klubów uczestniczących w 

projekcie,- 100 sztuk wysokiej jakości piłek meczowych w rozmiarach „4” i „5”, - 2 

zestawy przenośnych bramek treningowych (po 1 na klub).

Obok zakupu sprzętu, w ramach zadania przewidziano również organizację turnieju 

sportowego, co będzie stanowiło kolejną formę promocji działań finansowanych ze 

środków Województwa Małopolskiego w ramach Małopolskiego Budżetu 

Obywatelskiego. Turniej będzie miał charakter ogólnodostępny (uczestnikami imprezy 

mogą być drużyny piłkarskie z obszarów Województwa Małopolskiego). O wyborze 

uczestników turnieju będzie decydować kolejność zgłoszeń do osiągnięcia limitu 10 

zespołów (drużyny 10-osobowe). W ramach imprezy każdy z beneficjentów otrzyma 

pakiet startowy, w skład którego wejdzie okolicznościowa koszulka sportowa oraz 

plecak z pełną identyfikacją wizualną obejmującą logotyp Województwa Małopolskiego 

oraz logotyp Budżetu Obywatelskiego. Możliwość zaprezentowania się w nowym 

wyposażeniu w ramach turnieju stanowi wartość dodaną projektu, gdyż wzmacnia 

poczucie własnej wartości wśród najmłodszych piłkarzy - beneficjentów ostatecznych 

projektu.

Dzieci i młodzież z terenów Województwa Małopolskiego, uprawiający 

piłkę nożną, w szczególności najmłodsi adepci futbolu - skrzaty, żaki, 

orliki, ale także młodzicy, trampkarze, juniorzy. Zadanie ma charakter 

ogólnodostępny dla mieszkańców Województwa Małopolskiego.

Miejsce realizacji: Gmina Kęty oraz Gmina Osiek, 

obszar oddziaływania: powiat oświęcimski.

Region Małopolska 

Zachodnia
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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„Nowocześnie i 

bezpiecznie – podniesienie 

standardu szkolenia 

piłkarskiego w Krakowskim 

Obszarze 

Metropolitalnym”

Głównym celem projektu jest podniesienie potencjału sportowego i poprawa standardu 

szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży przez wyposażenie jednej z największych 

szkółek piłkarskich na północ od Krakowa tj. LKS „Błękitni” Modlnica w niezbędny sprzęt 

sportowy, taki jak dresy, stroje piłkarskie i piłki, akcesoria treningowe, worki na piłki,  

kompresory, znaczniki, kamizelki, maty celnościowe, torby medyczne oraz defibrylator 

AED w kapsule typu ROTAID.W ramach zadania zostanie również zapewniony w ramach 

wynajmu sprzęt niezbędny do utrzymania boiska oraz urządzenia i elementy 

wspomagające proces treningowy:  zestaw do nagrywania i analizy treningów i 

turniejów i laptop z oprogramowaniem oraz zestaw nagłośnieniowy.

 Realizacja projektu i wprowadzenie nowoczesnych technologii przyczyni się do 

popularyzacji aktywnego trybu życia 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 

ogólnodostępnego turnieju piłkarskiego dla wszystkich chętnych najmłodszych 

adeptów piłki nożnej na stadionie w Modlnicy, dla uczestników  z terenu całej 

Małopolski. Zakupiony sprzęt sportowy oraz odzież sportowa  zostaną  przekazane 

uczestnikom biorącym udział w ogólnodostępnym turnieju z  regionu Krakowski Obszar 

Metropolitalny.

Zadanie adresowane jest do dzieci i młodzieży, zawodników i 

zawodniczek w wieku 4-18 lat oraz dorosłych, uprawiających piłkę nożną, 

mieszkańców powiatu krakowskiego i Gminy Miejskiej Kraków.

Gmina Wielka Wieś, Gmina Zielonki, Gmina 

Zabierzów, Gmina Miejska Kraków

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

Regionalny 99 600,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

"WYJDŹ NA STOK - pokochaj narciarstwo!" to zadanie mające na celu umożliwienie 

dzieciom i młodzieży zamieszkującym tereny miasta i gminy Krynica – Zdrój oraz gminy 

Łąbowa nauki jazdy na nartach oraz poznanie podstaw sportu jakim jest narciarstwo 

alpejskie.  Uwarunkowania terenu lokalizacji realizacji zadania oraz funkcjonujące na 

nim wyciągi narciarskie od dziesięcioleci przyciągają w okresie zimowym turystów, 

zarówno tych z kraju jak i zza granicy. W ostatnich latach zauważa się niepokojący 

spadek korzystania z usług wyciągów narciarskich wśród mieszkańców miasta i gminy 

Krynica – Zdrój, czy gmin ościennych takich jak Łabowa. Coraz mniejsze grono dzieci i 

młodzieży może pochwalić się umiejętnością jazdy na nartach, co zdaje się być – w 

szczególności z uwagi na fakt zamieszkiwania przez nich w lokalizacji znanej w całym 

kraju z atrakcyjnych stoków i szlaków biegnących wśród gór Beskidu– co najmniej 

alarmującym. Powodem tak znacznego spadku liczby młodych ludzi mogących przyznać, 

że posiadają umiejętność jazdy na nartach jest przede wszystkim fakt, że coraz mniej 

rodzin stać na zapewnienie swoim pociechom atrakcji jaką jest jazda na nartach. Sport 

ten, zwłaszcza podczas stawiania pierwszych kroków w jego uprawianiu, pociąga za 

sobą bowiem stosunkowo wysokie środki finansowe. Znamiennym zdaje się być przy 

tym fakt, iż jeszcze kilka lat temu Krynica – Zdrój mogła poszczycić się prężnie 

działającymi klubami narciarskimi zrzeszającymi dzieci i młodzież zarówno z samej 

Krynicy jak i miast całego kraju, zaś obecnie na terenie miasta działa jeden klub 

sportowy, do którego należą jedynie pojedyncze dzieci z regionu.  Realizacja zadania pn. 

„WYJDŹ NA STOK – pokochaj narciarstwo!” ma zatem na celu umożliwienie dzieciom i 

młodzieży z regionu nauki jazdy na nartach od podstaw, pod okiem wykwalifikowanych 

trenerów i instruktorów oraz integrację młodych ludzi przy okazji treningów i czasu 

wolnego.  Obecność na zajęciach zapewni ogólnorozwojowy wysiłek fizyczny na 

świeżym powietrzu, co – połączone z nabyciem przez uczestników nowej umiejętności i 

rozbudzenia w nich miłości do sportu tak bliskiego miejscu ich zamieszkania, umożliwi 

im choćby chwilowe odcięcie się od wirtualnego świata i korzystnie wpłynie na rozwój 

psychofizyczny dzieci i młodzieży, mogących po realizacji zadania wykorzystać nabyte 

umiejętności  samodzielnie lub zachęci do wstąpienia do klubów narciarskich. 

dzieci i młodzież w wieku od 8 do 16 lat Miejsce realizacji: Stoki narciarskie położone w 

Krynicy - Zdroju, Tyliczu; Obszar oddziaływania 

zadania: całe miasto i gmina Krynica - Zdrój, w tym 

sołectwa: Berest, Czyrna, Mochnaczka Niżna, 

Mochnaczka Wyżna, Muszynka, Piorunka, Polany, 

Tylicz, gmina Łabowa w tym sołectwa: Barnowiec, 

Czaczów, Maciejowa, Składziste, Łabowiec, Uhryń, 

Kotów, Kamianna, Nowa Wieś, Łosie, Roztoka 

Wielka, Krzyżówka.

Region Małopolska 

Południowa
134 SI

"WYJDŹ NA STOK - 

Pokochaj narciarstwo!"
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Dajmy szansę  na sportowy 

rozwój dzieci, młodzieży i 

dorosłych zarówno 

amatorsko i wyczynowo.

Zadanie dotyczy finansowania szkolenia , zapewnienia warunków oraz 

wykwalifikowanej kadry szkoleniowców do realizacji szkolenia sportowego dzieci, 

młodzieży i dorosłych w sporcie amatorskim i wyczynowym na wszystkich szczeblach 

umiejętności uczestników prowadzącego do: -zapoznania z różnymi formami ruchu, - 

propagowania zdrowego stylu życia, wychowania poprzez sport, - uczenia zasad 

zdrowej rywalizacji sportowej, -rozwijania umiejętności współdziałania w grupie, - 

mobilizowania do samodzielnego organizowania aktywnego wypoczynku w czasie 

wolnym również w gronie rodzinnym. - zapobieganiu wczesnej specjalizacji sportowej. 

Polega ono na zaplanowaniu i realizacji następujących zadań; - organizacji zajęć 

ruchowych z różnych dyscyplin sportowych dla dzieci i młodzieży o zróżnicowanym 

poziomie umiejętności sportowych tj.:

-  nauka i doskonalenie jazdy na łyżwach figurowych lub hokejowych, 

- nauka i doskonalenie pływania,  - zajęcia taneczno- rytmizujące,  - zajęcia z akrobatyki 

sportowej,  - zajęcia sportowe ogólnorozwojowe z wykorzystaniem gier zespołowych,  - 

propagowanie zdrowego stylu życia poprzez różnorodne formy działania (np.: 

pogadanki) umożliwienia dzieciom i młodzieży współpracy ze specjalistami w 

określonych

dziedzinach sportowych,  - rozpowszechnienie różnych dyscyplin sportowych jako 

sportu wyczynowego i amatorskiego,

-nawiązanie współpracy z przedszkolami powiatu oświęcimskiego w celu prowadzenia 

zajęć sportowych na sali gimnastycznej oraz lodowisku, - nawiązanie współpracy z 

dietetykiem sportowym, w celu nauki i zachęcania do zdrowego odżywiania się.

Adresaci zadania (do jakiej grupy mieszkańców lub grupy wiekowej jest 

skierowane): 

- dzieci w wieku przedszkolnym, 

- dzieci w wieku klas 1-3 szkoły podstawowej, 

- dzieci i młodzież do 18 roku tycia.

- dorośli.

Organizacja zadania przewidziana w następujących 

obiektach: 

- Hala lodowa MOSiR w Oświęcimiu, ul. Chemików 

4, 32-600 Oświęcim 

- Kryta Pływalnia MOSiR w Oświęcimiu, ul. 

Chemików 2, 32-600 Oświęcim

Region Małopolska 

Zachodnia
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Małopolska Akademia 

Siatkówki

Zadanie ma na celu przybliżenie mieszkańcom Małopolski gry w piłkę siatkową  oraz 

sprawdzenie swoich siatkarskich umiejętności w warunkach rywalizacji sportowej. 

Zadanie jest bezpłatne, dostępne dla wszystkich chętnych mieszkańców województwa 

małopolskiego. Projekt umożliwia realizację sportowych pasji poprzez udział w 

treningach oraz zorganizowanych rozgrywkach. Przez swoją bezpłatność oraz 

ogólnodostępność  projekt stworzy możliwość uczestnictwa w nim wszystkich 

zainteresowanych a w szczególności osobom mniej zamożnym.

Zadanie jest skierowane dla wszystkich chętnych mieszkańców 

Małopolski, niezależnie od umiejętności oraz wieku. 

Zadanie bedzie realizowane  na terenie: 

Miasta Kraków oraz miast i gmin  leżących  w 

powiecie krakowskim, wielickim oraz proszowickim. 

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny, 

Region Tarnowski

Ogólnowojewódzki 700 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Tenis i Zumba dla dzieci - 

ogólnodostępne zajęcia 

sportowe dla dzieci z 

regionu Małopolski 

Zachodniej

Zadanie ma na celu umożliwienie dzieciom z rejonu Małopolski Zachodniej, w 

szczególności z powiatu myślenickiego nauki gry w tenisa ziemnego oraz uczestnictwa 

w zajęciach zumby. W dalszej kolejności umożliwienie im pokazania i sprawdzenia 

swoich umiejętności w warunkach rywalizacji oraz różnego rodzaju eventów 

sportowych. Zadanie jest bezpłatne oraz dostępne dla wszystkich chętnych dzieci z 

rejonu Małopolski Zachodniej. Projekt stanowi alternatywę dla urządzeń mobilnych 

oraz umożliwia  realizacje sportowych pasji poprzez udział w zajęciach oraz wyjazdach 

na zawody. Przez swoją bezpłatność stworzy możliwość uczestnictwa w nim wszystkim 

chętnym dzieciom, a w szczególności tym mniej zamożnym.

Zadanie jest skierowane dla wszystkich dzieci z terenu m.in. Gminy Pcim, 

Tokarnia, powiatu myślenickiego oraz pozostałych miejscowości regionu 

Małopolska Zachodnia.  Przewidywany wiek 5-12 lat.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania:

Gmina Pcim

Gmina Tokarnia

Powiat Myślenicki 

Małopolska Zachodnia Region Małopolska 

Zachodnia
Regionalny 98 100,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Małopolska Akademia 

Siatkówki - wsparcie 

rozwoju siatkówki wśród 

dzieci i młodzieży z regionu 

Małopolski Zachodniej 

Zadanie polega na wsparciu klubów sportowych z rejonu Małopolski Zachodniej 

prowadzących zajęcia sportowe z siatkówki w sposób ogólnodostępny, biorących udział 

w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w sprzęt 

sportowy (piłki, trenażery) oraz finansowaniu organizacji zawodów sportowych oraz 

transportu na zawody w ilości minimum 20-25 turniejów w kilku kategoriach 

wiekowych dla każdego klubu. 

Zadanie ma na celu promocję siatkówki na terenie regiony Małopolski Zachodniej, aby  

kluby z tego terenu mogły mocniej doskonalić umiejętności w zakresie piłki siatkowej 

wśród swoich zawodników. Zadanie skierowanie dla klubów, w których szkoli się w 

sposób ogólnodostępny dzieci i młodzież. 

Adresatami zadania są dzieci i młodzież z regionu Małpolska Zachodnia, 

w szczególności z terenu Miasta i Gminy Myślenice, Gminy Pcim z dwóch 

klubów sportowych tj. Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki DALIN 

Myślenice oraz Fundacja AMS Pcim, gdzie szkoli się w sposób 

ogólnodostępny. 

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania: 

Gmina i Miasto Myślenice

Gmina Pcim 

Powiat Myślenicki

Małopolska Zachodnia
Region Małopolska 

Zachodnia
Regionalny 97 700,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Piłka Jest Piękna - Rozwój 

Kobiecej Piłki Nożnej w 

Powiecie Krakowskim

Głównym celem zadania jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz 

zagospodarowania wolnego czasu dla młodych dziewczynek i kobiet poprzez 

zorganizowanie dodatkowych grup szkoleniowych sekcji piłki nożnej. Regularne zajęcia 

prowadzone przez wykwalifikowana kadrę szkoleniową z uprawnieniami UEFA. 

Uczestnictwo w

turniejach piłki nożnej organizowanych w województwie Małopolskim oraz organizacja 

takich turniejów na obiektach LKS Radziszowianka. Projekt zakłada zwiększenie 

dostępności do piłki nożnej dla dziewczynek i kobiet poprzez stworzenie dla nich 

przestrzeni, w której będą mogły rozpocząć lub kontynuować swoją piłkarską przygodę 

w

bezpiecznych i przyjaznych warunkach z uwzględnieniem profesjonalnej kadry 

szkoleniowej. Proponuje się po 3 treningi w ciągu tygodnia w 2 kategoriach wiekowych: 

seniorki 15lat+ oraz orliczki i młodziczki. Założenie przeprowadzenia co najmniej 132 

jednostek treningowych w ciągu roku dla każdej grupy wiekowej czyli łącznie - ponad 

260 jednostek treningowych.

1) Bezpośredni: Dziewczynki i kobiety od 10 roku życia.

2) Pośredni: Opiekunowie, rodzice i rodziny dzieci oraz młodzieży 

wskazanych wśród bezpośrednich adresatów zadania. 

Społeczność zogniskowana wokół młodzieży żeńskiej zainteresowanych 

aktywnością ruchowa i zdrowym trybem życia.

Miasto Kraków, Gmina Skawina, Mogilany, 

Świątniki, Wieliczka i Czernichów

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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"Każde dziecko może 

zostać piłkarzem-

Małopolska wspiera 

piłkarzy"

Celem projektu jest wsparcie rozwoju sportowego klubów piłkarskich z terenów 

powiatu wadowickiego i chrzanowskiego - PUKS Karol Wadowice (gmina Wadowice) 

oraz MKS Fablok Chrzanów (gmina Chrzanów) poprzez zakup:

- 200 kompletów (po 100 na klub) strojów sportowych meczowych (skład kompletu: 1 x 

koszulka, 1 x spodenki, 1 x getry) z pełną identyfikacją wizualną obejmującą logotyp 

Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz herby klubów 

sportowych uczestniczących w projekcie,

- 200 sztuk (po 100 na klub) dresów treningowych z pełną identyfikacją wizualną 

obejmującą logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego 

oraz herby klubów sportowych uczestniczących w projekcie,

- 200 sztuk (po 100 na klub) wysokiej jakości piłek meczowych w rozmiarach „4” i „5”,

- 4 zestawów przenośnych bramek treningowych (po 2 na klub).

Obok zakupu sprzętu, w ramach zadania przewidziano również organizację 

ogólnodostępnego turnieju sportowego podsumowującego projekt, na który 

zaproszone zostaną lokalne władze oraz mieszkańcy, co będzie stanowiło kolejną formę 

promocji działań finansowanych ze środków Województwa Małopolskiego w ramach 

Małopolskiego Budżetu Obywatelskiego. Turniej umożliwi również najmłodszym 

adeptom piłki nożnej, którzy zostali objęci wsparciem, zaprezentowanie się w nowym 

sprzęcie sportowym.

Dzieci i młodzież z terenów Małopolski Zachodniej, uprawiający piłkę 

nożną, w szczególności najmłodsi zawodnicy futbolu - skrzaty, żaki, orliki, 

młodzicy, trampkarze - przynależący do klubów sportowych cieszących 

się  szacunkiem lokalnej społeczności powiatu wadowickiego i 

chrzanowskiego  (kluby uczestniczą w programie certyfikacji PZPN, a 

PUKS Karol Wadowice  posiada Certyfikat na poziomie- zielonym) oraz 

prężnie działających na rzecz swoich społeczności lokalnych.

Miejsce realizacji: Gminy Wadowice oraz Chrzanów, 

obszar oddziaływania: powiat wadowicki i 

chrzanowski.

Region Małopolska 

Zachodnia
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Sportowa integracja Zadanie ma na celu rozwój oferty sportowej regionu, upowszechnianie sportu wśród 

dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku wiejskim, stworzenie warunków do 

aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez organizację trzech sportowych pikników 

rodzinnych (w Łososinie Dolnej, Tęgoborzy oraz Witowicach Dolnych) oraz wsparcie 

działalności trzech klubów sportowych (LKS VICTORIA, Klubu Sportowego "Hart", LKS 

"ŁOSOŚ" Łososina Dolna) poprzez zakup profesjonalnego wyposażenia i strojów 

sportowych.  Niestety na obszarach wiejskich coraz częściej korzystanie z 

profesjonalnej oferty sportowej wiąże się z dużymi kosztami. Często rodzice muszą 

sami ponosić koszty strojów, wyposażenia i wspierać kluby sportowe. W ten sposób 

dzieci i młodzież z rodzin mniej majętnych automatycznie zostaje wykluczona z wielu 

działań, a sportowe talenty nie mają szansy na rozwój. Realizacja zadania pozwoli na 

wyrównanie szans, wypełnienie luki w ofercie sportowej kierowanej do dzieci i 

młodzieży na terenach wiejskich. Istnieje pilna potrzeba organizacji w regionie zajęć 

sportowych, które nie tylko pozwolą na podnoszenie umiejętności piłkarskich wśród 

młodych Małopolan, ale także zaspokoją deficyt oferty spędzania wolnego czasu w 

sposób aktywny, generujący zdrowe nawyki, uczący samodyscypliny, integrujący 

społeczność.  Doposażenie klubów sportowych pozwoli na udział w treningach 

wszystkich zainteresowanych. Organizacja sportowych pikników rodzinnych wpłynie na 

integrację mieszkańców oraz osób przyjezdnych. Nastąpi wzmocnienie więzi rodzinnych 

poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego. To również doskonała okazja do wspólnego 

działania i włączania do wspólnych działań mieszkańców Małopolski. Dzieci nawiążą 

nowe przyjaźnie, a dorośli zaangażują się w życie regionu. Pozwali to na kształtowanie 

umiejętności współdziałania zespołowego, opartego na wzajemnym zaufaniu, 

życzliwości, pomocy, na tworzeniu wzajemnych relacji międzypokoleniowych, a także 

promocję województwa. 

Bezpośrednimi adresatami zadania będą członkowie klubów sportowych 

(dzieci, młodzież, dorośli) działających na terenie gminy Łososina Dolna: 

Klub Sportowy "ŁOSOŚ" ŁOSOSINA DOLNA Z SIEDZIBĄ W BILSKU (70 

osób), Klub Sportowy "HART" (70 osób), Ludowy Klub Sportowy 

"VICTORIA" w  Witowicach Dolnych (60 osób). Szeroko rozumianą grupą 

docelową będą mieszkańcy gminy Łososina Dolna a także uczestnicy 

trzech sportowych pikników rodzinnych oraz uczestnicy turniejów i 

meczów wyjazdowych podczas których zawodnicy będą prezentować 

swoje umiejętności. Pośrednimi adresatami zadania będą mieszkańcy 

miasta Nowy Sącz, powiatu nowosądeckiego, powiatu limanowskiego, 

powiatu gorlickiego. Członkowie klubów sportowych rozgrywają mecze w 

całym regionie, więc odbiorcami będą mieszkańcy całego Regionu 

Małopolski Południowej. Sportowe pikniki rodzinne będą promowane w 

regionie i wezmą w nich udział zarówno mieszkańcy gminy, jak i Regionu 

Małopolski Południowej oraz turyści. 

Miejscem realizacji zadania będzie gmina Łososina 

Dolna, a obszar oddziaływania zadania to obszar 

całej Małopolski. Zadanie ma charakter 

ponadlokalny.

Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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MAŁOPOLSKA KOCHA 

SIATKÓWKĘ - wsparcie 

szkółek i klubów 

siatkarskich z Regionu 

Małopolska Zachodnia.

Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z rejonu powiatów: 

oświęcimskiego, wadowickiego, chrzanowskiego, suskiego, myślenickiego i miasta 

Oświęcim 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 transportu na zawody sportowe. Zadanie 

ma na celu wzmocnienie Klubów siatkarskich subregionu Małopolska Zachodnia ,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.

Witkowice, Libiąż, Kęty, Andrychów, Chrzanów, 

Brzeszcze, Wadowice, Oświęcim, Myślenice, 

Zawoja, Pcim, Kalwaria Zebrzydowska, Świnna 

Poręba, Przeciszów.

Region Małopolska 

Zachodnia
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

145 SI

MAŁOPOLSKA KOCHA 

SIATKÓWKĘ - wsparcie 

szkółek i klubów 

siatkarskich z Regionu 

Małopolska Południowa.

Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z rejonu powiatów: 

gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego i miasta 

Nowy Sącz prowadzących doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących udział w 

zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, a 

niezbędny sprzęt sportowy (piłki, siatki) i transportu na zawody sportowe. Zadanie ma 

na celu wzmocnienie Klubów siatkarskich Regionu Małopolska Południowa, 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.

Bobowa, Gorlice, Muszyna, Piwniczna - Zdrój, Stary 

Sącz, Nowy Sącz, Laskowa, Limanowa, Podegrodzie, 

Krynica - Zdrój, Nowy Targ, Biecz, Łopuszna.

Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Graj w Małopolsce 2.0! 

Dalszy rozwój 

młodzieżowego i 

amatorskiego futbolu 

miasta Kraków.

Projekt zakłada kontynuacje podjętych dwa lata temu działań wspierających rozwój 

aktywności fizycznej społeczeństwa przez amatorskie uprawianie piłki nożnej w mieście 

Kraków. Zakłada on dalsze zwiększenie potencjału organizacyjno-sportowego 

związanego ze szkoleniem dzieci i młodzieży, jak i prowadzeniem rozgrywek piłkarskich 

szóstek przeznaczonych dla graczy-amatorów powyżej 16 roku życia. Kontynuacja 

realizacji zadania zagwarantuje dalsze wsparcie dla: 

1. Młodych adeptów piłki w reaktywowanym w 2018 roku Klubie Sportowym Kabel 

Kraków, popularyzującego piłkę nożną wśród młodzieży. 

2. Pasjonatów aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego w postaci amatorskiej 

rywalizacji piłkarskiej, uczestniczących w rozgrywkach Futbolowej Ligi Szóstek. 

W ramach realizacji projektu dla dzieci i młodzieży Klubu Sportowego Kabel Kraków 

zakupiony zostanie sprzęt sportowy i produkty umożliwiające prowadzenie szkolenia za 

pomocą nowoczesnych i atrakcyjnych form treningu. Dodatkowo sfinansowany 

zostanie wynajem sprzętu do odpowiedniej pielęgnacji murawy tak aby boisko na 

którym prowadzone są zajęcia było przygotowane w jak najlepszy sposób. W przypadku 

piłkarzy-amatorów tworzących aktywną społeczność Futbolowej Ligi Szóstek 

przewidziane jest zakupienie niezbędnych do gry i jej organizacji materiałów oraz 

sprzętu sportowego. Realizacja zadania umożliwi ponadto utożsamianie regionu z ideą 

krzewienia kultury fizycznej i promocji zdrowego trybu życia w społeczeństwie, w tym 

również wśród dzieci i młodzieży.

Prezentacja realizacji zadania będzie w formie organizacji ogólnodostępnego turnieju 

dla dzieci i młodzieży oraz osób uczestniczących w rozgrywkach Futbolowej Ligi Szóstek. 

Organizacja ogólnodostępnego turnieju przewidziana jest na koniec czerwca 2024 roku.

Adresaci zadania (do jakiej grupy mieszkańców lub grupy wiekowej jest 

skierowane): 

1) Bezpośredni: Dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 4-16 lat. Osoby 

powyżej 16 roku życia zainteresowane aktywnością ruchową i zdrowym 

trybem życia. 

2) Pośredni: Opiekunowie, rodzice i rodziny dzieci oraz młodzieży 

wskazanych wśród bezpośrednich adresatów zadania. Społeczność 

zogniskowana wokół osób powyżej 16 roku życia zainteresowanych 

aktywnością ruchowa i zdrowym trybem życia.

Dodatkowo adresatami zadania będą uczestnicy ogólnodostępnego 

turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz uczestników Futbolowej 

Ligi Szóstek.

Miasto Kraków

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Pienińska Akademia 

Kajakarzy

Projekt zakłada stworzenie możliwości uprawiania kajakarstwa górskiego dla dzieci i 

młodzieży z regionu Pienin pod nadzorem wykwalifikowanych trenerów. 

Z naszego regionu wywodzi się wielu utytułowanych kajakarzy górskich, którzy osiągnęli 

sukcesy ma międzynarodowych zawodach. Ta olimpijska dyscyplina wymaga jednak 

specjalistycznego sprzętu, który nie jest masowo dostępny. Realizacja projektu poprawi 

dostęp do sprzętu i zapewni przeprowadzenie treningów pod nadzorem trenerów. 

Bezpłatny charakter przedsięwzięcia pozwoli na masowe uczestnictwo w zajęciach 

dzieci i młodzieży, którzy od najmłodszych lat będą mogli zdobywać umiejętności i 

sprawność sportową, a także umożliwi aktywne spędzanie czasu wolnego.  Program 

może pomóc w wyłonieniu kolejnych mistrzów świata!!! . Zadanie będzie miało 

charakter ogólnodostępny dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży. 

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży pomiędzy 7-18 lat. mieszkańcy powiatu nowotarskiego i 

nowosądeckiego  

Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

148 SI

Piłkarski rozwój talentów 

w Powiecie Myślenickim

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich 

działających na terenie gmin powiatu myślenickiego - Gminy Myślenice oraz Gminy 

Siepraw - szkółek piłkarskich klubów sportowych Orzeł Myślenice oraz Karpaty Siepraw. 

Cel zostanie zrealizowany przez zakup:

- zakup treningowej odzieży sportowej z pełną identyfikacją wizualną;

- 60 szt. wysokiej jakości piłek meczowych (po 30 szt. na klub);

- organizacja i obsługa turniejów sportowych połączonych z piknikami finalizujących 

projekt, w tym w szczególności zapewnienie profesjonalnych sędziów, animatorów, a 

także poczęstunku dla wszystkich uczestników. Na wydarzeniu wiele atrakcji 

towarzyszących dla całych rodzin, a także przede wszystkim uczestników turniejów.

Dzieci i młodzież oraz dorośli z terenu Gmin Myślenice oraz Siepraw, a 

także zawodnicy innych klubów i ich rodzice, którzy wezmą udział w 

pikniku wraz z turniejami będącymi podsumowaniem realizacji zadania. 

Wydarzenia i otwarte zajęcia będą ogólnodostępne dla wszystkich.

Miejsce realizacji: Myślenice, Siepraw

Obszar oddziaływania: Województwo Małopolskie

Region Małopolska 

Zachodnia
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

149 SI

Piłka Nożna w Oświęcimiu Zwiększenie potencjału sportowego trzech klubów z miasta Oświęcim oraz 

zainteresowanie zajęciami piłkarskimi większej liczby osób dotychczas nie zrzeszonych 

w klubach. Duża grupa ludzi w Polsce cierpi na deficyty związane z brakiem aktywności 

fizycznej. Ruch powoduje wzrost wytrzymałości układu kostno mięśniowego. Zwiększa 

wydajność układu krążenia. Polepsza samopoczucie. Zmniejsza napięcie i stres. 

Głosując na to zadanie umożliwisz ciekawsze zajęcia zawodnikom klubów oraz 

pozwolisz większej grupie nowych osób na uprawianie sportu. Przyczynisz się do 

rozwoju motorycznego, społecznego i emocjonalnego jego beneficjentów. Zadanie 

zostanie zrealizowane poprzez zakup sprzętu sportowego, sfinansowanie transportu na 

zawody oraz sfinansowanie pracy szkoleniowej trenerów. W zadaniu będą uczestniczyć 

zawodnicy klubów oraz osoby, z poza klubów, które dotychczas nie uprawiały tej 

dyscypliny sportu.

Dzieci, młodzież, dorośli, członkowie klubów oraz niezrzeszeni. Oświęcim, Polanka Wielka, Przeciszów, Brzeszcze, 

Kęty, Chełmek

Region Małopolska 

Zachodnia
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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W pogoni za mistrzostwem 

- pływać jak najlepsi na 

świecie. Edycja III.

Naszym głównym celem jest podniesienie poziomu sportowego zawodników 

uprawiających pływanie. Będzie to możliwe dzięki zorganizowaniu cyklicznego szkolenia 

dla sportowców w systemie współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie pływanie. 

Zajęcia odbywać się będą w 2 grupach wiekowych - uczestnicy w wieku od 14-20 lat w 

Krakowie. Projekt umożliwi realizację szkolenia dla min. 20 zawodników. Szkolenie 

zostanie poprowadzone przez 2 wykwalifikowanych instruktorów/ trenerów, którzy 

będą monitorować  i sumiennie odnotowywać postępy zawodników. Zajęcia odbywać 

się będą 6 razy w tygodniu. W sumie 490 godzin zajęć treningowych. Organizacja 

nieodpłatnych treningów przyczyni się do zwiększenia dostępności do rywalizacji 

sportowej w sekcji pływackiej wśród mieszkańców Krakowa o różnym statusie 

społeczno-ekonomicznym. Organizacja szkolenia to jeden z kolejnych kroków 

długofalowego planu rozwoju klubu, który ma poprowadzić zawodników przez 

Mistrzostwa Polski Juniorów, Mistrzostwa Europy Juniorów aż do Mistrzostw Świata i 

Igrzysk Olimpijskich. W ramach zadania planuje się zatrudnienie instruktorów, wynajem 

obiektów sportowych (basen / siłownia), zakup profesjonalnego sprzętu do treningów i 

monitorowania postępów zawodników oraz zakup szlafroków klubowych.

Zadanie jest ogólnodostępne i zawodnikami klubu mogą zostać mieszkańcy miasta 

Krakowa i powiatu krakowskiego, którzy nie ukończyli 20 roku życia, ( w miarę wolnych 

miejsc, do zajęć może przystąpić każdy kto zgłosi się do klubu i będzie uczestniczył 

regularnie w treningach).

Projekt skierowany do mieszkańców Krakowa, subregionu krakowskiego, 

zawodników UKS Nika Sport Team Kraków.  Zawodnicy w wieku od 14-20 

lat;

Uczniowski Klub Sportowy „NIKA SPORT TEAM” KRAKÓW 

ul. Pachońskiego 18/87, 31-223 Kraków

tel. 602 628 895

miasto Kraków

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 99 700,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Rozwój psychofizyczny 

młodego pokolenie przy 

stole tenisowym. 

Organizacja i prowadzenie sportowych zajęć dla dzieci i młodzieży powiatu 

nowotarskiego ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny sportowej tenis stołowy. 

Organizacja zawodów sportowych i letniego obozu sportowo – wypoczynkowego. 

Zakup sprzętu sportowego. Udział we współzawodnictwie sportowym.

Zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży w wieku 6 – 18 lat z terenu 

powiatu nowotarskiego.

Gmina Miasto Nowy Targ, Gmina Wiejska Nowy 

Targ, Gmina Szaflary oraz pozostałe Gminy z 

powiatu Nowotarskiego.
Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Bezpieczny Uczeń - 

bezpłatne treningi Ju-Jitsu 

dla dzieci i młodzieży

Bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z Ju-Jitsu. Zadanie dotyczy 

uruchomieniu otwartych dla wszystkich chętnych, nieodpłatnych dla uczestników 

treningów ze sportów walki. Celem jest zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych 

w dyscyplinie Ju-Jitsu oraz propagowanie w ten sposób, zdrowego i aktywnego sposobu 

na zagospodarowanie czasu wolnego i zapewnienie bezpieczeństwa młodym ludziom. 

W zadaniu będą mogli wziąć udział wszyscy chętni. Aktywny tryb życia pozwala na 

pozytywny rozwój dzieci i młodzieży, sporty walki uczą zasad gry fair play, współpracy, 

poprawnych relacji, empatii, samodyscypliny, wpływa na lepsze wyniki w nauce, uczy 

zdrowych nawyków żywieniowych, wspomaga utrzymanie zdrowia, zapobiega 

patologiom, otwiera nowe możliwości dla młodych ludzi a przy okazji bardzo mocno 

promuje nasze województwo jako przyjazne i wspierające. Zadanie ma na celu otwarcie 

nowych miejsc oraz podjęcie współpracy z dotychczasowymi klubami w zakresie 

wprowadzenia bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży. Nauczymy dzieci sportu, 

podwyższymy ich umiejętności kondycyjne oraz możliwości radzenia sobie w życiu 

codziennym związanymi z autowartościami. Nieodpłatny system szkolenia powoli na 

uczestnictwo w zajęciach wszystkich chętnych i da szansę każdemu uczestnikowi na 

bardzo dobre spędzenia czasu po lekcjach oraz poprawę jakości życia wdrażając dobre 

nawyki już od najmłodszych lat. Umiejętności nabyte pozwolą uczestnikom na zadbanie 

o własne bezpieczeństwo i naukę poprawnych zasad samoobrony. Zadanie przewiduje 

zasięg i charakter ogólnodostępny. 

Dzieci i młodzież w wieku edukacyjnym począwszy od lat 4 do lat 24.

Charakter ogólnodostępny.

Kraków - m. Kraków oraz wszystkie miejscowości 

ościenne 

Skała - powiat Kraków, cała gmina Skała

Nowa Huta - m. Kraków oraz powiat Kraków

Miasto Kraków oraz powiaty: krakowski, 

miechowski, olkuski

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 94 500,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Beskid Football Project - 

wzmocnienie potencjału 

sportowego KS Beskid 

Andrychów

Celem zadania jest wsparcie rozwoju sportowego klubu piłkarskiego z terenu Gminy 

Andrychów (powiat wadowicki) poprzez zakup:

- 160 kompletów strojów sportowych meczowych (skład kompletu: 1 x koszulka, 1 x 

spodenki, 1 x getry) z pełną identyfikacją wizualną obejmującą logotyp Województwa 

Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz herb klubu uczestniczącego w 

projekcie,

- 160 sztuk dresów treningowych z pełną identyfikacją wizualną obejmującą logotyp 

Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz herb klubu 

uczestniczącego w projekcie,

- 80 sztuk wysokiej jakości piłek meczowych w rozmiarach „4” i „5”,

- 1 zestaw przenośnych bramek treningowych.

Obok zakupu sprzętu, w ramach zadania przewidziano również organizację turnieju 

sportowego, co będzie stanowiło kolejną formę promocji działań finansowanych ze 

środków Województwa Małopolskiego w ramach Małopolskiego Budżetu 

Obywatelskiego. Turniej będzie miał charakter ogólnodostępny (uczestnikami imprezy 

mogą być drużyny piłkarskie z obszarów Województwa Małopolskiego). O wyborze 

uczestników turnieju będzie decydować kolejność zgłoszeń do osiągnięcia limitu 10 

zespołów (drużyny 10-osobowe). W ramach imprezy każdy z beneficjentów otrzyma 

pakiet startowy, w skład którego wejdzie okolicznościowa koszulka sportowa oraz 

plecak z pełną identyfikacją wizualną obejmującą logotyp Województwa Małopolskiego 

oraz logotyp Budżetu Obywatelskiego. Możliwość zaprezentowania się w nowym 

wyposażeniu w ramach turnieju stanowi wartość dodaną projektu, gdyż wzmacnia 

poczucie własnej wartości wśród najmłodszych piłkarzy - beneficjentów ostatecznych 

projektu.

Dzieci i młodzież z terenów Województwa Małopolskiego, uprawiający 

piłkę nożną, w szczególności najmłodsi adepci futbolu - skrzaty, żaki, 

orliki, ale także młodzicy, trampkarze, juniorzy. Zadanie ma charakter 

ogólnodostępny dla mieszkańców Województwa Małopolskiego.

Miejsce realizacji: Gmina Andrychów, obszar 

oddziaływania: powiat wadowicki

Region Małopolska 

Zachodnia
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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ŁAŁtfit! - boiskowi 

dżentelmeni. Małopolska 

wspiera piłkarzy - edycja II 

(Region Małopolska 

Zachodnia).

Wybitny holenderski piłkarz Johan Cruyff zwykł mawiać, że piłka nożna to sport, w który 

gra się umysłem. Połączenie wysokiej sprawności fizycznej i silnego umysłu wydaje się 

być gwarantem sukcesu w tej dyscyplinie. Jak wiemy mocną psychikę buduje się krok 

po kroku, z drobnych elementów. I o nich właśnie jest ten projekt. Celem projektu jest 

wsparcie rozwoju sportowego klubów piłkarskich z terenów powiatu wadowickiego - 

Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska (gmina Kalwaria Zebrzydowska) oraz Skawa 

Wadowice (gmina Wadowice) poprzez zakup: - 200 kompletów (po 100 na klub) strojów 

sportowych meczowych (skład kompletu: 1 x koszulka, 1 x spodenki, 1 x getry) z pełną 

identyfikacją wizualną obejmującą logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp 

Budżetu Obywatelskiego oraz herby klubów sportowych uczestniczących w projekcie, - 

200 sztuk (po 100 na klub) dresów treningowych z pełną identyfikacją wizualną 

obejmującą logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego

oraz herby klubów sportowych uczestniczących w projekcie, - 200 sztuk (po 100 na 

klub) wysokiej jakości piłek meczowych w rozmiarach „4” i „5”,Obok zakupu sprzętu, w 

ramach zadania przewidziano również organizację turnieju sportowego, co będzie 

stanowiło kolejną formę promocji działań finansowanych ze środków Województwa 

Małopolskiego w ramach Małopolskiego Budżetu Obywatelskiego. Turniej będzie miał 

charakter ogólnodostępny (uczestnikami imprezy mogą być drużyny piłkarskie z 

obszarów Województwa Małopolskiego). O wyborze uczestników turnieju będzie 

decydować kolejność zgłoszeń do osiągnięcia limitu 10 zespołów (drużyny 10-

osobowe). W ramach imprezy każdy z beneficjentów otrzyma pakiet startowy, w skład 

którego wejdzie okolicznościowa koszulka sportowa oraz plecak z pełną identyfikacją 

wizualną obejmującą logotyp Województwa Małopolskiego oraz logotyp Budżetu 

Obywatelskiego. Zadanie w mniejszym zakresie było już realizowane w ramach 5 edycji 

Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego i spotkało się ze świetnym 

odbiorem mieszkańców regionu. To w odpowiedzi na ich prośby powstała kolejna 

edycja projektu.

Dzieci i młodzież z terenów Województwa Małopolskiego, uprawiający 

piłkę nożną, w szczególności najmłodsi adepci futbolu - skrzaty, żaki, 

orliki, ale także młodzicy, trampkarze, juniorzy.

Miejsce realizacji: Gminy Kalwaria Zebrzydowska i 

Wadowice, obszar oddziaływania: powiat 

wadowicki.

Region Małopolska 

Zachodnia
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Aktywny Student Aktywny Student ma na celu stworzenie szerokiej i atrakcyjnej oferty bezpłatnych zajęć 

sportowo-rekreacyjnych, adresowanej do mieszkańców Małopolski, a w szczególności 

studentów i pracowników Uczelni wyższych w Krakowie i Tarnowie. Pomysłodawca 

zadania przewiduje realizację kilku zróżnicowanych inicjatyw sportowych. Zajęcia w 

ramach “Studio Tańca i Fitness” mają zaktywizować tych, którzy od uprawiania 

klasycznych dyscyplin wolą ruch w bardziej rekreacyjnej formie. W specjalnie 

przystosowanej sali najlepsi choreografowie będą uczyć m.in. jazzu, dancehallu czy 

zumby. Zajęcia typu fitness poprowadzą trenerzy i instruktorzy specjalizujący się m.in. 

w jodze, pilatesie czy treningu wzmacniającym. Zajęcia umożliwią zadbanie o sylwetkę i 

zdrowie, nie opuszczając terenu uczelni. Dodatkowo, dla bardziej ambitnych 

uczestników, AS umożliwi rozwój swoich pasji i samorealizację przez udział w 

treningach motorycznych, treningach mentalnych oraz zawodach sportowych. 

Nowością jest umożliwienie uczestnikom bezpłatne korzystanie z basenu. Opieka 

fizjoterapeutyczna ma na celu bezpieczeństwo i dbanie o zdrowy rozwój wszystkich 

uczestników zadania. Zostań AS’em razem z nami po raz czwarty!!

Wszyscy mieszkańcy Małopolski, a w szczególności studenci, pracownicy 

uczelni wyższych i członkowie Akademickiego Związku Sportowego 

Kraków, Tarnów

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny, 

Region Tarnowski

Ogólnowojewódzki 700 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Orawa Kocha Sport Orawa Kocha Sport 

Celem jest zakup profesjonalnego sprzętu sportowego aby poprawić jakości szkolenia. 

W ramach zadania klub LKS Orawa Jabłonka przeprowadzi cykl ogólnodostępnych 

turniejów Orawa Cup. Informacja o turnieju zostanie ogólnodostępna, każda chętna 

drużyna będzie mogła wziąć w nim udział. Turniej będzie przeprowadzony dla dzieci w 

wieku od 6 do 11 lat. 

W dobie ciągle rosnących kosztów prowadzenia szkolenia tego typu działania jak zakup 

sprzętu i organizacja turnieju będzie dużą oszczędnością dla klubów i rodziców dzieci 

szkolących się w klubach. 

Adresatem są zawodnicy i zawodniczki z terenu Gmina Jabłonka oraz z 

całego województwa małopolskiego.

Gmina Jabłonka ; Jabłonka

Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 65 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO



157 SI

Wsparcie sportu 

akademickiego - szansą na 

wzmocnienie potencjału 

sportowego województwa 

małopolskiego

Geneza zadania tkwi w idei rozwoju sportu akademickiego jako elementu promującego 

i wspierającego sport seniorski i młodzieżowy w województwie, za pośrednictwem 

wielu dyscyplin m.in. takich jak: piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, badminton, 

cheerleading. Podstawowym celem proponowanego zdania jest wsparcie sportu w 

regionie w celu jego profesjonalizacji. Realizacja zadania we wskazanym zakresie 

pozwoli i zagwarantuje poszczególnym dyscyplinom sportowym reprezentować region 

na ogólnopolskich arenach sportowych, jako tym najlepszym z województwa 

małopolskiego. Projekt jest projektem dedykowanym dla organizacji sportowej o 

charakterze multidyscyplinarnym mającej w swoich strukturach sportowców i drużyny 

zarówno seniorskie jak i młodzieżowe reprezentując wysoki poziom ligowy. Ważną 

wypadkową realizacji zadania będzie synergia pomiędzy sportem amatorskim, a 

profesjonalnym oraz młodzieżowym, a seniorskim. Ponadto realizacja zadania pozwoli 

również na promocję województwa, jako tego dbającego o rozwój fizyczny i aktywność 

ruchową mieszkańców. Pomimo różnych charakterów tych dyscyplin mają one wiele 

wspólnych cech. W ramach realizacji zadania odbywać się będą zajęcia, warsztaty nie 

tylko dla osób już uprawiających dana dyscyplinę sportu ale również zajęcia sportowe 

dla mieszkańców nie mających doświadczeń sportowych. Proponowane zadanie 

skierowane jest do wszystkich mieszkańców województwa bez względu na region 

zamieszkania, jako główne destynacje realizacji zadania z uwagi na wymogi 

regulaminowe zostały wybrane dwa miasta – Kraków jako stolica województwa oraz 

Chrzanów. Proponowane zadanie jest projektem dwuletnim.

Głównymi Beneficjentami zadania są wszyscy mieszkańcy województwa, 

ze szczególnym uwzględnieniem środowisk studenckich, młodzieżowych i 

dzieci w przedziale wiekowym 7-26 lat oraz dorosłych mieszkańców.

Miejsce realizacji zadania planuje się, że będzie 

miasto Kraków i Chrzanów. Natomiast z uwagi na 

charakter zadania obszarem oddziaływania zadania 

będzie całe województwo i wszystkie w/w regiony. 

Miasto Kraków zostało wskazane jako stolica 

województwa do której przyjeżdżają w celach 

naukowych, zawodowych, prywatnych mieszkańcy 

całego województwa. Dlatego też Kraków został 

wybrany jako najlepszy z możliwych wariantów 

realizacji zadania o tak szerokim zasięgu, a wspierać 

Kraków w realizacji zadania będzie Chrzanów. 

Został on wybrany z uwagi na warunki sprzyjające 

rozwojowi sportu.

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny, 

Region Małopolska 

Zachodnia

Ogólnowojewódzki 700 000,00 zł 0,00 zł 2024-2025 OKO
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Tour de Pogórze - Biegaj z 

Nami

Projekt ma na celu podniesienie aktywności fizycznej społeczeństwa oraz możliwości 

udziału w aktywności sportowej dla całych rodzin, tworzeniu atrakcyjnych warunków 

do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację cyklu wydarzeń wydarzeń: 

Tour de Pogórze - Biegaj z Nami. Zaktywizowanie przedstawicieli różnych środowisk do 

systematycznego uprawiania sportu poprzez organizację i aktywny udział w 2 

wydarzeniach. Podczas każdego wydarzenia odbędą się biegi dla dzieci i młodzieży, bieg 

dla dorosłych oraz marsz nordic walking. Każdy uczestnik po biegu otrzyma poczęstunek 

oraz pamiątkowy medal. Prowadzona będzie klasyfikacja po każdym biegu, aby na 

koniec zawodów ogłosić zwycięzców poszczególnych kategorii. Dla najmłodszych 

uczestników zostanie stworzona strefa zabaw, animacji i zamków dmuchanych. 

Wydarzenia odbędą się w atrakcyjnych krajobrazowo i widokowo miejscach Pogórza. 

Udział w wydarzeniach będzie darmowy i ogólnodostępny.

Grupa odbiorców

Wyszczególniono 4 typy grup beneficjentów:

1. Dzieci

2. Młodzież

3. Dorośli

4. Seniorzy

- Kobiety /Mężczyźni

Udziała w wydarzeniach będzie ogólnodostępny dla każdego – bez 

względu na stopień zaawansowania czy wiek (różne kategorie biegowe, 

nordic walking).

Dystanse biegowe oraz nordic walking zostaną odpowiednio dobrane do 

poszczególnych kategorii wiekowych.

Zaplanowane do realizacji działania w ramach 

niniejszego projektu realizowane będą na terenie 

powiatu tarnowskiego, szczególnie na terenie 

gminy: Tuchów oraz Wierzchosławice

Obszar oddziaływania: Miasto Tarnów oraz powiaty: 

bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, 

proszowicki, wielicki (duży zasięg oddziaływania 

zadania)

Region Tarnowski Regionalny 99 900,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Siatkówka w Krakowie - 

ogólnorozwojowe zajęcia  

z elementami siatkówki  V 

edycja.

W swojej genezie, projekt 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  

Krakowa do czynnego  uprawiania sportu oraz  zachęcenie   ich do prowadzenia  

zdrowego trybu życia. Zajęcia mają na celu edukację oraz aktywizację sportową 

najmłodszych mieszkańców Krakowa oraz  pełnić istotną funkcję profilaktyki 

prozdrowotnej i pobudzania świadomości w zakresie znaczenia „zdrowego trybu życia”  

zaszczepianie postawy fair  play w życiu. 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. 

Projekt zakłada udział w zajęciach będzie bezpłatny oraz nie będzie selekcji  – zajęcia 

ogólnodostępne. Jak wskazują badania rynku zajęć sportowych  oraz ich analiza aż 90% 

z nich są zajęciami odpłatnymi. Zadanie realizowane będzie od  stycznia   do  15 grudnia 

2024   z przerwą  między  1.07- 31.08.2022 ( wakacje) 

łącznie przez  okres 10  miesięcy.  Zadanie  jest  kontynuacją  zadania   z poprzednich  

edycji BO  i jest  to  jego 5  odsłoną. W każdej  z poprzednich edycji wzięło  po  ok 600 

osób w zadaniu.

Zajęcia te  cieszyły się i cieszą niebywałą  popularnością wśród mieszkańców  Krakowa 

oraz  z przeprowadzonych badań fokusowych jest bardzo duże oczekiwanie  

mieszkańców w  kolejną  edycję. Ponadto  poprzednie  edycję  zostały zrealizowanej  z  

należytą starannością, zgodnie  z  założeniami, celami oraz przepisami prawa. 

Merytoryczne zakresy zadania  zostały w pełni zrealizowane i spełnione co jest  

odpowiedzią na  purytanie czy warto i czy należy  podejmować się realizacji  kolejnych 

edycji. Ocena  zadania jest jednoznaczna i  posługując  się  ocenami  szkolnymi  to 

zadanie jest oceniane  przez  wszystkich na   5 +.

Zadanie  od  2016 r   jest kierowane do  dzieci i młodzieży  z Krakowa  i 

okolic. Idea  zadania zakłada że to właśnie mieszkańcy  w przedziale  

wiekowym 6-18  są  głównymi beneficjentami zadania. Z uwagi na zmiany  

regulaminowe,   propozycja zadania  rozszerza  zakres  grupy  

mieszkańców do których  zadanie jest skierowane - ta edycja/odsłona 

zadania  skierowana jest  do mieszkańców  w przedziale wiekowym 6-18 

lat całego   Regionu Krakowskiego  Obszaru Metropolitarnego w skład  

którego wchodzi: Miasto Kraków oraz powiaty: krakowski, miechowski, 

olkuski.

Planowane  zadanie  jest dedykowane do 

mieszkańców Regionu  Krakowskiego  Obszaru  

Metropolitarnego w skład  którego wchodzą Miasto 

Kraków oraz powiaty: krakowski, miechowski, 

olkuski.  Natomiast na  techniczną  realizację 

zadania zostały  wybrane 2  hale sportowe: Hala SP  

50 Kraków, Hala  Sportowa  w Zabierzowie.

Obiekty te  zostały wybrane z  uwagi na: ich 

wielofunkcyjność obiektów, położenie,  zgodę  

operatorów  w   realizację zadania na zarządzanych 

przez  nich obiektach.

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Bądź Eko Fanem Bądź Eko Fanem to projekt interdyscyplinarny, w którym połączono edukację, ekologię 

oraz ochronę środowiska naturalnego. 

Głównym celem projektu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży w wieku 

przedszkolnym i szkolnym z obszaru woj. Małopolskiego, jak ważna dla 

zrównoważonego rozwoju jest ochrona zasobów naturalnych Ziemi (w szczególności 

wody, gleby i owadów zapylających) i właściwe nimi gospodarowanie, a także 

popularyzacja świadomości ekologicznej i wzrost liczby obywateli angażujących się w 

lokalne inicjatywy pro środowiskowe w roku 2024. Grupa docelowa: dzieci i młodzież, 

placówki oświatowe, grupy inicjatywne, org. pozarządowe, społeczność lokalna z 

obszaru Małopolski. Projekt odpowiada na problemy związane z dużym 

zanieczyszczeniem środowiska naturalnego na obszarze Małopolski w szczególności 

zanieczyszczenie rzek, jezior oraz lasów poprzez śmieci tam wyrzucane a także 

zanieczyszczenie powietrza co szkodzi nie tylko ludziom ale także owadom. Ponadto 

problemem jest niska świadomość mieszkańców Małopolski w obszarze nowych 

technologii przyjaznych oraz chroniących środowisko naturalne. Projekt łączy w sobie 

edukację ekologiczną w tym nowe technologie przyjazne środowisku oraz ochroną 

owadów zapylających, organizację akcji sprzątania wybranych obszarów cennych 

przyrodniczo oraz budowanie relacji i współpracy między osobami młodymi, które będą 

tworzyć i wdrażać mini projekty pro ekologiczne. W ramach projektu wdrażane będą 

zadania: 1.	Warsztaty edukacyjne  

2.	Akcja sprzątania Małopolski -#SprzątamyRzekiMałopolski 

3.	Oddolne inicjatywy w obszarze ochrony środowiska

Dzieci i młodzież, placówki oświatowe oraz społeczność lokalna zam. 

Małopolskę. 

Wszystkie gminy z powiatów: 

Miasto Nowy Sącz oraz powiaty: nowotarski, 

tatrzański, limanowski, nowosądecki, gorlicki

Miasto Tarnów oraz powiaty: bocheński, brzeski, 

dąbrowski, tarnowski, proszowicki, wielicki

Miasto Oświęcim oraz powiaty: myślenicki, suski, 

chrzanowski, oświęcimski, wadowicki

Region Małopolska 

Południowa, 

Region Tarnowski, 

Region Małopolska 

Zachodnia

Ogólnowojewódzki 700 000,00 zł 0,00 zł 2024 UMWM

Projekt zakłada organizację pikników ekologicznych podczas których będą rozdawane 

sadzonki drzew liściastych, które są odporne na warunki klimatyczne.  Drzewa liściaste 

słyną  na całym świecie z dość łatwej i efektywnej uprawy oraz doskonałego 

zastosowania w środowisku i przemyśle, również  najskuteczniej produkują tlen w 

atmosferze. Zakładamy rozdawanie sadzonek drzew o bardzo szybkim wzroście, które 

jednocześnie mają zdolność pochłaniania wielu zanieczyszczeń dla środowiska. Prokt 

zakłada przeprowadzenie pikników podczas których będą prowadzone warsztaty 

"ogrodnicze" informujące o sposobach sadzenia i pielęgnacji drzew, zostaną 

przeprowadzone krótkie wykłady o wpływie roślinności, w tym  drzew liściastych  na 

zmianę jakości powietrza, stan wód gruntowych i życia w przestrzeni miejskiej, w 

szczególności w miejscach słabo zacienionych. 

W ramach zadania zostaną wykonane następujące czynności: 

1. Przygotowanie pikników wraz z przedstawicielami Nadleśnictwa i Zespołu Parków 

Krajobrazowych, którzy będą prowadzić warsztaty edukacyjne na temat roli drzew oraz 

przypomną jak ważna jest otaczająca przyrody.  2.  Zakupienie 900 sztuk sadzonek 

drzew liściastych. 3. Zakup drobnego sprzętu ogrodniczego, wykorzystywanego podczas 

warsztatów. 4. przeprowadzenie 4 pikników i rozdawanie sadzonek. Projekt ma na celu 

działania edukacyjne i ekologiczne dzięki rozdaniu sadzonek mieszkańcom miasta  

wpłynie na adaptację do zmian klimatu i przeciwdziałanie zjawisku miejskiej wyspy 

ciepła. Jest też odpowiedzią na masowe wycinki dojrzałych drzew na terenie Tarnowa. 

Sadzone będą drzewa odporne na niekorzystny wpływ zmian klimatycznych oraz rośliny 

miododajne, odporne na suszę i zanieczyszczenia środowiska, stanowiące jednocześnie 

bardzo oryginalne uzupełnienie drzewostanu oraz wprowadzające bioróżnorodność.  

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:  1. 

Popularyzacja świadomości ekologicznej wśród młodzieży – zwrócenie uwagi na zmiany 

klimatyczne i potrzebę ratowania środowiska, pokazanie w jaki sposób można wpłynąć 

na środowisko i umożliwienie młodzieży przyczynienia się do poprawy warunków 

klimatycznych. 2. Integracja międzypokoleniowa – Zachęcanie osób z różnych grup 

wiekowych do działania dla wspólnego dobra i zwiększenia komfortu życia przyszłych 

pokoleń, współdziałanie oraz wzajemna pomoc przy wykonywaniu zadań dla dobra 

wspólnego. 

3. Popularyzacja alternatywnych form spędzania czasu wolnego wpływająca na rozwój 

wrażliwości i poczucia estetyki. Aktywność pozytywnie wpłynie na zdominowane przez 

cyfryzację społeczeństwo, umacniając bezpośrednie kontakty międzyludzkie oraz 

właściwe relacje interpersonalne.  UZASADNIENIE PROJEKTU:  W wyniku realizacji 

projektu pojawią się nowe zadrzewienia i zielone oazy. Tereny zielone mają znaczny 

wpływ na poprawę samopoczucia i zdrowia psychicznego. Poprzez sadzenie drzew w 

wielu różnych częściach Tarnowa rozwijamy funkcję rekreacyjną i estetyczną. Zieleń na 

terenie miasta pomaga w niwelowaniu zanieczyszczenia powietrza. Drzewa w mieście 

poprzez swój wpływ na bioklimat zmniejszają temperaturę powietrza nawet o kilka 

stopni, co będzie miało wielkie znaczenie w przyszłości, mając na uwadze zbliżającą się 

katastrofę klimatyczną. W Tarnowie szczególnie latem widać, że przez nadmierne 

betonowanie, miasto staje się gorącą wyspą. Tworzenie  terenów zadrzewionych i 

zakrzewionych jest świetna receptą na te problemy. Nowoczesne miasta, to miasta w 

których stawia się na zieleń. Zielone miasto odwdzięczy się nam lepszym powietrzem, 

estetyką i przyjemnością życia w nim. Projekt komplementarny do akcji #sadziMY 

prowadzonej przez Lasy Państwowe, której inicjatorem jest Prezydent RP, a ma ona na 

celu szerokie zaangażowanie obywateli w pozytywne dla klimatu, środowiska i przyrody 

działanie, jakim jest sadzenie drzew.

1.	Mieszkańcy miasta Tarnowa bez ograniczeń wiekowych zaangażowani 

w poprawę klimatu.
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Zielony Tarnów - Miasto 

Przyszłości

DEP/JO: Zespół 

Parków 

Krajobrazowych 

Województwa 

Małopolskiego

Tarnów 

Region Tarnowski Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024
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W POLSKĘ JEDZIEMY - 

WYCIECZKI DLA 

MŁODSZYCH I STARSZYCH

Młodzież szkolna i dorośli otrzymają propozycję uczestniczenia w wycieczkach 

krajoznawczych promujących historię, kulturę i geografię Małopolski. Przeciętny 

obywatel RP znając nieźle dużą część Europy, wciąż jest pozytywnie zaskakiwany 

lokalnym atrakcjami turystycznymi Małopolski. Projekt posiada duże walory 

edukacyjne, kulturalne, ale także promujące aktywny i zdrowy tryb życia -  jakże dziś 

potrzebny przy narastającej fali chorób cywilizacyjnych związanych z uzależnieniami od  

mediów społecznościowych, telewizora i smartfona. Projekt wpłynie na podtrzymanie i 

rozwój turystyki krajowej.

1. Młodzież szkół podstawowych i średnich z Regionu KOM 2. Osoby 

dorosłe i Seniorzy z Regionu KOM

Region KOM Województwa Małopolskiego

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 69 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Kierunek: galicyjskie 

podróże w czasie 

Organizacja turystycznych przejazdów zabytkowym autobusem na trasie z Miasteczka 

Galicyjskiego w Nowym Sączu do Krynicy- Zdrój i z powrotem, w czasie wakacyjnych 

weekendów w 2024 roku. 

Wszystkie grupy wiekowe, mieszkańcy regionu i turyści przebywający w 

tym czasie na Sądecczyźnie 

Miasto Nowy Sącz, gmina Krynica - Zdrój, gmina 

Łabowa, gmina Nawojowa Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO
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Integracja poprzez 

aktywizację  - 

przemierzając drogi św. 

Jakuba mieszkańcy 

powiatu brzeskiego 

poznają Małopolskę 

Głównym celem zadania jest integracja mieszkańców powiatu brzeskiego poprzez 

aktywizację do wspólnego rodzinnego spędzenia czasu w formie  comiesięcznych 

jednodniowych przejść drogami św. Jakuba na terenie województwa małopolskiego, w 

ramach przejść uczestnicy, dzięki zaangażowaniu przewodnika będą mogli poznać 

bogactwo historyczne, kulturowe i krajoznawcze województwa małopolskiego. Trasy 

będą tak zaplanowane (dystans, skala trudności) aby mogły w nich uczestniczyć całe 

rodziny (10-15 km). Trudny czas związany z ograniczeniem aktywności związany z 

epidemią Covid-19 mocno osłabił relacje międzyludzkie. Tak przygotowana propozycja 

daje szanse na aktywizację mieszkańców po okresie mniejsze aktywności społecznej. 

Ponadto skierowanie jej do całych rodzin wzmocni więzi pokoleniowe miedzy dziećmi, 

młodzieżą, a seniorami.

Adresatami zadania są mieszkańcy powiatu brzeskiego w każdym wieku, 

szczególnie całe rodziny

Brzesko, Czchów, Gminy Brzesko, Gnojnik, Czchów, 

Iwkowa, Borzęcin, Szczurowa, Dębno.

Region Tarnowski Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

OKO

Miejsce realizacji m.in. tereny leżące w mieście 

Kraków ( Lasek Wolski, Nowa Huta)   powiatach 

krakowski ( Gmina Zielonki, Ojcowski Park 

Narodowy - Gmina Skała, Jerzmanowice, Wielka 

Wieś , Sułoszowa) w powiecie miechowski ( 

nadleśnictwo miechowskim)  i olkuskim. Baza 

treningowa będzie utworzona w miejscowości 

Węgrzce.  Obszar oddziaływania głownie regiony 

miasta Kraków, Gmina Zielonki, Michałowice, Skała, 

Słomniki, Wielka Wieś 

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 91 350,00 zł 0,00 zł 2024

Celem głównym zadania jest upowszechnienie  turystyki rowerowej  jako właściwego 

sposobu spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców województwa małopolskiego. 

Celami pośrednimi będą:

popularyzacja walorów rekreacyjnych, krajobrazowych województwa małopolskiego, 

szczególności Metropolii Krakowskiej

promowanie różnych form jazdy rowerem  - rowerem szosowym i górskim MTB 

kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, promowanie 

aktywnego spędzania wolnego czasu.

integracja społeczności lokalnej aktywizacja społeczności lokalnych z dużym naciskiem 

na młodzież popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz 

zasad bezpiecznej jazdy na rowerze PROBLEM:  Pandemia przyczyniła się do bardzo 

dużego spadku aktywności fizycznej naszego społeczeństw w szczególności  wśród 

dzieci i młodzieży -  wg badań IBRIS  ok. 10 %. dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat 

nie ćwiczyło ani jednego dnia w tygodniu. Co najmniej cztery razy w tygodniu miało z 

nią do czynienia 41 proc. badanych, o blisko 10 proc. mniej niż wcześniej,  dodatkowo 

okres tzn zamknięcia - tj. nauki, pracy zdalnej stał się przyczyną jednego z większych 

kryzysów psychicznych naszego społeczeństwa.  Rada Ekspertów przy Rzeczniku Praw 

Dziecka m.in. już na początku 2022 rekomendowała aby rozszerzyć zajęć sportowych 

dla amatorów i możliwość korzystania z infrastruktury szkolnej poza godzinami nauki. 

brak zorganizowanej ogólnodostępnej oferty sportowe  dla dzieci i młodzieży z 

najbliższej okolicy ( dostępne są tylko ofert dla dzieci, lub skierowane do bardzo wąskiej 

grupy np. piłkarze)

napływ nowych mieszkańców -  od kilku lat dostrzec można tendencje wzrostowa jeśli 

chodzi o napłwy nowych mieszkańców na tereny wiejskie, w szczególności te położone 

blisko Krakowa - powstaje dużo zamkniętych osiedli, które nie sprzyjają poznaniu tzn. 

nowych i starych mieszkańców.  Dlaczego warto zagłosować na zadanie:

poprzez  zadanie chcemy zwrócić uwagę na rożne formy turystyki rowerowej , która nie 

tylko pomaga nam obcować z naturą  - poznać nowe miejsca, nowych ludzi ale także 

dzięki  niej lepiej poznajemy siebie i wzbogacamy nasz charakter. Projekt to również 

integracja dzieci i młodzieży z terenu naszego regionu, nawiązanie nowych znajomości i 

wspólne wspieranie się w swojej pasji i zdrowego trybu życia ( zgodnie z ideą : w 

zdrowym ciele , zdrowy duch) 
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Rowerowe dzieciaki z 

obrzeży Krakowa - 

Szkolenia rowerowe i 

integracja dla 150 dzieci.

Adresatami będą głównie młodzi mieszkańcy subregionu krakowskiego w 

szczególności dzieci i młodzież, jednak ze względu na charakter sportu 

jakim jest jazda rowerowa do projektu w sposób pośredni zaangażowane 

będą całe rodziny dzieciaków biorących udział w zadania. 
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"Bogactwo Dróg 

Jakubowych na terenie 

Małopolski"-  filmy 

promujące trzy drogi - Via 

Regia, Małopolską, 

Beskidzką

Głównym celem zadania jest przygotowanie serii filmów promujących trzy szlaki - drogi 

Jakubowe, które biegną przez teren województwa małopolskiego.  Drogi te łączy św. 

Jakub Apostoł, są częścią dróg, które prowadzą do grobu św. Jakuba w Santiago de 

Compostela w Hiszpanii. Biegną przez ważne historycznie i kulturowo  tereny 

województwa małopolskiego.  Przygotowanie filmów ma na celu pokazanie bogactwa 

tych dróg i tym samym zaproszenie mieszkańców województwa, jak również turystów z 

innych części Polski, a także zagranicy do aktywnego spędzenia czasu w województwie 

małopolskim w formie aktywnych wędrówek  drogami Jakubowymi zarówno w formie 

turystycznej  jak również formie pątniczej.  

Pierwsza droga to Droga św. Jakuba Via Regia, która biegnie od granicy z 

województwem podkarpackim przez takie miejscowości jak Tuchów, Tarnów, Wojnicz, 

Dębno, Brzesko, Bochnię, Niepołomice, Wieliczkę, Kraków, Ojców, Olkusz i dalej do 

granicy z województwem Śląskim, liczy blisko 240 km długości. Druga droga to 

Małopolska Droga św. Jakuba biegnąca od granicy z województwem świętokrzyskim 

przez Pałecznicę, Niegardów, Więcławice Stare, Kraków, Tyniec, Zator i dalej do granicy 

z województwem śląskim, liczy blisko 130 km.  Trzecia droga to Beskidzka Droga św. 

Jakuba biegnąca od granicy ze Słowacją przez takiej miejscowości jak Piwniczna Zdrój, 

Stary Sącz, Limanowa, Rozdziele, Pasierbiec, Szczyrzyc, Raciechowice, Myślenice, 

Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, liczy blisko 200 km długości.

Adresatami zadania są mieszkańcy terenów województwa 

małopolskiego, przez które biegną wszystkie trzy drogi jakubowe.

Droga św. Jakuba Via Regia przebiega przez 

następujące gminy i miasta:

Tuchów, Tarnów, Wojnicz, Dębno, Brzesko, 

Bochnia, Kłaj, Niepołomice, Wieliczka, Zielonki 

Skała, Sułoszowa, Olkusz, Bukowno.

Małopolska Droga św. Jakuba przebiega przez 

następujące gminy i miasta:

Pałecznica,  Koniusza, Michałowice, Kraków, Tyniec, 

Krzeszowice, Zator, Kęty.

Beskidzka Droga św. Jakuba przebiega przez 

następujące gminy i miasta:

Piwniczna Zdrój, Rytro, Stary Sącz, Podegrodzie, 

Łukowica, Limanowa, Laskowa, Tymbark, 

Raciechowice, Myślenice, Sułkowice, Lanckorona, 

Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice.

Region Małopolska 

Południowa, 

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny, 

Region Tarnowski, 

Region Małopolska 

Zachodnia

Ogólnowojewódzki 700 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

167 TS

KOBIETY NA SZCZYTACH „Kobiety na szczytach!” to zadanie międzypokoleniowe o zasięgu wojewódzkim i 

skierowane do kobiet mieszkających w Małopolsce. Jest to inicjatywa z obszaru 

turystyki łącząca wyprawy górskie i wycieczki krajoznawcze ze wzmocnieniem kobiet 

poprzez treningi mentalne oraz treningi fizyczne aktywne (speed-ball) i relaksacyjne 

typu joga. Inicjatywa obejmuje 25 całodniowych turystycznych wypraw/wycieczek, 

które będą okazją do poznania przez uczestniczki różnych atrakcji turystycznych 

Małopolski, perełek architektonicznych i gastronomicznych, gospodarstw 

agroturystycznych, osad turystyczno-edukacyjnych i innych. Program każdego wyjazdu 

turystycznego obejmie: 1. Wycieczkę z przewodnikiem/przewodniczką, oraz opiekunem 

ON/OM, gdyż  kobiety z niepełnosprawnościami będą także uczestniczyć w tej 

inicjatywie, 2. Trening mentalny z trenerami rozwoju osobistego w obiekcie 

turystycznym z poczęstunkiem, który będzie integrował uczestniczki. 3. Trening fizyczny 

każdorazowo w dwóch grupach: fizyczny aktywny trening speed- balla dla tych, co lubią 

i potrzebują dynamiki ruchowej oraz łagodna joga dla tych, co preferują łagodniejsze 

formy aktywności fizycznej. Zajęcia poprowadzą trenerzy tych dyscyplin dając podstawy 

i wprowadzając do rywalizacji lub intensywniejszych ćwiczeń.

Trenerzy będą mogli być z uczestniczkami przez cały czas podróży i korzystając z czasu 

na przejazdy wprowadzać w meandry zajęć. Czas prowadzenia zajęć i forma będzie 

każdorazowo dostosowywana do charakteru wycieczki/wyprawy i kondycji/wieku/ 

uczestniczek. Na finał projektu zorganizowane zostanie 1 turystyczne wydarzenie 

finałowe w osadzie turystycznej 

 w Gnojniku na Anczykówce z prezentacją oferty obiektów turystycznych w

Małopolsce.

Zadanie jest skierowane do kobiet, mieszkanek woj. małopolskiego. 

Zadanie przewiduje udział ok. 1000 kobiet z czterech regionów woj. 

małopolskiego.

Nowy Sącz oraz powiaty: nowotarski, tatrzański, 

limanowski, nowosądecki, gorlicki

Tarnów oraz powiaty: dąbrowski, tarnowski, 

brzeski, bocheński, proszowicki, wielicki

Oświęcim oraz powiaty: suski, myślenicki, 

wadowicki, chrzanowski, oświęcimski

Kraków oraz powiaty: krakowski, olkuski, 

miechowski.

Region Małopolska 

Południowa, 

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny, 

Region Tarnowski, 

Region Małopolska 

Zachodnia

Ogólnowojewódzki 653 875,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

168 TS

Rowerjada na Pogórzu Zadanie polega na organizacji dwudniowego wydarzenia o charakterze sportowym dla 

mieszkańców powiatu tarnowskiego, którego celem jest promocja aktywnego i 

zdrowego trybu życia oraz rozwój turystyki rowerowej na terenach pogórza. 

Wydarzenie, na które składać się będzie kilka różnych form (serwisowanie rowerów, 

pokazy rowerowe, spotkanie z Mistrzem, rajd i piknik) wykorzysta lokalne zasoby 

inrastrukturalne, ludzkie i turystyczne do dalszego rozwoju aktywnych postaw 

mieszkańców. 

Rower jest na naszym terenie bardzo popularny jako środek transportu i narzędzie do 

rekreacji, brak jednak imprez i wydarzeń sportowych skupionych wokół idei 

rowerowego stylu życia, gdzie dzieci i młodzież mogą wykorzystać swój potencjał 

rowerowy, a całe rodziny miło spędzić czas.  

Zadanie skierowane jest do wszystkich mieszkańców powiatu 

tarnowskiego zainteresowanych tematyką rowerową, bez względu na 

wiek

Powiat tarnowski, w tym Gmina Rzepiennik 

Strzyżewski, Tuchów, Ryglice i Szerzyny

Region Tarnowski Regionalny 88 109,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

169 PS

Półkolonia dla dzieci i 

młodzieży z 

niepełnosprawnością

Zadanie adresowane jest do wychowanków i młodzieży z niepełnosprawnością i 

obejmować będzie organizację 4 turnusów w okresie wakacyjnym. Każdy turnus będzie 

trwał 5 dni od poniedziałku do piątku włącznie w godzinach od 8:00 do 14:00. W 

każdym turnusie będzie uczestniczyć 16 wychowanków z niepełnosprawnością, co daje 

łącznie 64 osób. Zadanie będzie realizowane w Regionalnym Ośrodku Rewalidacyjno-

Wychowawczym, 33-152 Pogórska Wola 162. Ośrodek położony jest malowniczej 

scenerii, otoczonej lasami i jest w pełni dostosowany do osób niepełnosprawnych. 

Wychowankowie zostaną podzieleni na 4 grupy 4 osobowe. Każda grupa będzie miała 

swojego wychowawcę (oligofrenopedagog) i pomoc wychowawcy. Nadto indywidualne 

i grupowe zajęcia z dziećmi prowadzić będą specjaliści: fizjoterapeuci, logopedzi, 

oligofrenopedagodzy i inni terapeuci. Zajęcia w ramach półkolonii obejmować będą 

zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, relaksacyjne i rehabilitacyjne z dostosowaniem 

form i metod pracy do ich potrzeb. Jednocześnie wychowankowie skorzystają z terapii 

logopedycznej i hipoterapii. Ponadto zadanie będzie obejmować zajęcia profilaktyczno-

wychowawcze, o charakterze terapeutycznym, sportowe i rekreacyjne z 

uwzględnieniem możliwości psychofizycznych wychowanków i rozwijających zarazem 

ich zainteresowania.

Dzieci i młodzież ze stwierdzoną niepełnosprawnością w wieku od 3 do 

25 lat

miasto Tarnów, powiat tarnowski (miasto i gmina 

Ciężkowice, miasto i gmina Radłów, miasto i gmina 

Ryglice, miasto

i gmina Tuchów, miasto i gmina Wojnicz, miasto i 

gmina Zakliczyn, miasto i gmina Żabno, gminy 

wiejskie: Gromnik,

Lisia Góra, Pleśna, Rzepiennik Strzyżewski, 

Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Wierzchosławice, 

Wietrzychowice)

powiat dąbrowski (miasto i gmina Dąbrowa 

Tarnowska, miasto i gmina Szczucin, gminy wiejskie: 

Bolesław,

Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz) 

powiat brzeski (gmina i miasto Brzesko, gmina i 

miasto Czchów,

gminy wiejskie: Borzęcin, Dębno, Gnojnik, Iwkowa, 

Szczurowa) powiat bocheński (gmina i miasto: 

Bochnia, gmina i

miasto Nowy Wiśnicz, gminy wiejskie: Drwinia, 

Region Tarnowski Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO



170 PS

OTWARTE SERCE II - 

ZAKUP SPRZĘTU 

MEDYCZNEGO DLA 

CHORYCH ORAZ 

ROZBUDOWA 

INFRASTRUKTURY 

SZPITALNEJ

Zorganizowanie miejsc parkingowych znacznie ułatwi dostęp dla pacjentów oraz 

odwiedzających do poszczególnych jednostek szpitala. Zakup sprzętu medycznego 

będzie przydatny w przygotowaniu oraz podawaniu leków, w tym chemioterapii, oraz 

znacznie ułatwi monitorowanie pacjentów, w szczególności z zaburzeniami 

kardiologicznymi, po zabiegach operacyjnych oraz w trakcie chemioterapii. 

Wszyscy pacjenci z terenu województwa  korzystający z usług Szpitala 

oraz ich rodziny, a także personel.

Miejsce realizacji: Miasto Nowy Sącz

Obszar oddziaływania: całe województwo 

małopolskie

Region Małopolska 

Południowa, 

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny, 

Region Tarnowski, 

Region Małopolska 

Zachodnia

Ogólnowojewódzki 1 000 000,00 zł 0,00 zł 2024

DEP/JO: 

Departament 

Zdrowia, Rodziny, 

Równego 

Traktowania i 

Polityki Społecznej

171 PS

Rehabilitacja dzieci drogą 

do poprawy sprawności

Projekt pod nazwą „Rehabilitacja dzieci drogą do poprawy sprawności” jest skierowany 

do niemowląt, dzieci i młodzieży.

Głównym celem zadania jest osiągnięcie jak największego samodzielnego poziomu ich 

funkcjonowania w życiu

codziennym – w domu, w szkole czy podwórku. Cel zostanie osiągnięty poprzez 

rehabilitację powstałych

wad, jak również kształtowanie u dzieci i młodzieży nawyku prawidłowej postawy. Tak 

ukształtowany młody człowiek

chętniej będzie podejmował aktywność fizyczną, która służy zdrowiu i lepszemu 

samopoczuciu. Dla młodszych dzieci

rehabilitacja będzie połączona ze stymulacją sensoryczną, zabawą i muzyką. 

Rehabilitacja będzie prowadzona przez magistrów fizjoterapii

wykwalifikowanych w terapii z dziećmi. Zajęcia dobierane będą indywidualnie do 

potrzeb i zaistniałej wady oraz możliwości dziecka

Zadanie skierowane jest do niemowląt, dzieci i młodzieży w wieku od 

niemowlęctwa do 18 roku życia, u których stwierdzono

konieczność rehabilitacji na podstawie skierowania lub orzeczenia

Miejsce realizacji zadania to Gmina Kęty. 

Adresatami zadania są mieszkańcy następujących 

gmin: Oświęcim,

Brzeszcze, Osiek, Polanka Wielka, Kęty, Andrychów, 

Wieprz

Region Małopolska 

Zachodnia
Regionalny 99 560,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

173 PS

Zwiększenie świadomości 

mieszkańców gmin 

Tarnów, Skrzyszów, Ryglice 

na temat pierwszej 

pomocy z użyciem 

defibrylatora AED. 

Celem zadania jest zwiększenie świadomości na temat udzielania pierwszej pomocy z 

użyciem defibrylatora AED. Defibrylatory AED zostaną umieszczone przy placówkach  

publicznych na terenie gminy Tarnów, Skrzyszów, Ryglice oraz w Stowarzyszeniu Malta 

Służba

Medyczna o. Tarnów. Dzięki większej liczbie AED, w gminie Tarnów oraz sąsiadujących 

gminach zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców, oraz ich

świadomość na temat ratowania ludzkiego życia, aby rozjaśnić nieco sens promowania 

wiedzy o używaniu AED przeprowadzone zostaną zajęcia dot. pierwszej

pomocy na terenie gminy Tarnów, Skrzyszów oraz Ryglice. Zajęcia zostaną 

przeprowadzone przez Ratowników Medycznych. Podczas szkoleń będzie kładziony 

nacisk na użycie AED, ponieważ według statystyk, w przypadku zagrożenia życia 

spowodowanego NZK (nagłe zatrzymanie krążenia), szanse na przeżycie 

poszkodowanego są o wiele większe z użyciem AED, niżeli przy samym uciskaniu klatki 

piersiowej. 

Cel kierowany jest do wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy 

Tarnów oraz sąsiadujących gmin

Gmina Tarnów oraz sąsiadujące gminy

Region Tarnowski Regionalny 98 600,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

OKO

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą mieszkańcy regionu 

Małopolska południowa. Dzieci, młodzież, osoby dorosłe i seniorzy, 

zainteresowani praktycznym nabyciem umiejętności i świadomego 

dbania o zdrowie, szukających różnych form aktywności ruchowej, zajęć 

poprawiających samopoczucie i służącym zachowaniu zdrowia. Osób 

szukających i rozwijających swoje zainteresowanie i pasje chcących 

nauczyć się języków, czy przydatnych informacji o ziołach czy ogrodzie. 

Adresatami są również osoby które zechcą nauczyć się i pogłębić tradycje 

lokalne dzięki kultywowaniu tańca i śpiewu folkowego. Dodatkowo 

wśród osób biorących udział w projekcie znajda się osoby znajdujące się 

w niekorzystnej sytuacji w tym mało samodzielne, samotne 

niepełnosprawne, oraz mające poczucie osamotnienia i marginalizacji. 

Do projektu zostaną zaproszeni mieszkańcy znajdujący się pod opieką 

Ośrodków Pomocy Społecznej z subregionu sądeckiego. Projekt 

adresowany jest do 150 osób dorosłych i 150 dzieci, biorących udział w 

zajęciach, warsztatach, wydarzeniach i warsztatach. Łącznie 300 osób.

  

Stary Sącz,  Nowy Sącz, Rytro, Podegrodzie, 

Kamionka Wielka, Muszyna, Krynica

Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024
Region Małopolska 

Południowa

Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie edukacyjne i społeczne mieszkańców 

subregionu sądeckiego. Głównym celem działania projektu będzie realizacja potrzeb z 

dziedziny edukacji, aktywności społecznej, ruchowej, zdrowotnej, edukacji z dziedziny 

kultury i tradycji regionalnej, efektywnego spędzania wolnego czasu. Jak również 

integracji wewnątrz i międzypokoleniowej, oraz promocji i upowszechniania 

wolontariatu. Zapotrzebowanie na działania ujęte w zadaniach projektu, są analiza 

potrzeb mieszkańców uzyskanych dzięki informacji uzyskanych od organizacji 

pozarządowych działających w subregionie, działających KGW, klubach Seniora i 

Uniwersytetach Trzeciego Wieku, oraz szkołach głównie w oddziałach 

wczesnoszkolnych. Z analizy wynika, że główne zapotrzebowanie na zajęcia ruchowe 

promujące zdrowy styl życia wśród seniorów i dzieci ( w szczególności zajęć z 

gimnastyki kompensacyjno korekcyjnej). Niezwykle ważnymi jest zorganizowanie zajęć 

edukacyjnych, spotkań i wyjazdów integrujących mieszkańców subregionu zarówno 

międzypokoleniowego jak i wewnątrzpokoleniowego.

Ostatni czas covid, pokazał jak bardzo wzajemna integracja jest potrzebna 

społeczeństwu. okres izolacji, bardzo negatywnie wpłynął na więzi społeczne. niezwykle 

ważnym jest jest nauka i kultywowanie rodzimych tradycji i kultury. 

Projekt będzie zawierał 4 poddziałania:

1. Aktywność ruchową mieszkańców subregionu sądeckiego: pilates, zajęcia na basenie, 

gimnastykę korekcyjno- kompensacyjną, 

2. Aktywność społeczna i integracja: zorganizowanie szeregu spotkań, imprez 

okolicznościowych, wydarzeń, wyjazdów studyjnych, (dzień seniora, senioralia, 

wyjazdy)

3. Edukacja: polegająca na zorganizowaniu zajęć, warsztatów, rozwijających pasje i 

zainteresowania, oraz wypełniających wolny czas, głównie dla seniorów (z j. 

angielskiego, zajęć zielarskich czy ogrodniczych) 

4. Edukacja kulturalna: polegająca na zorganizowaniu zajęć nauki Śpiewu i tańca, 

związanej z tradycja i kulturą regionalną. Dlatego warto zagłosować na projekt 

"Łączymy pokolenia - kultywujemy tradycje -edycja II" - ponieważ jest odpowiedzią na 

zaspokojenie potrzeb mieszkańców subregionu sadeckiego. Dodatkowo łączy 

pokolenia, tworzy więzi miedzy i wewnątrzpokoleniowe. Pozwala na zdobycie wiedzy, 

umiejętności i rozwojowi pasji. Uczy nas jak dbać o swoje zdrowie, zarówno fizyczne jak 

i psychiczne. Niweluje bariery samotności i alienowania się osób ze społeczeństwa.

Podtrzymuje tradycje lokalne, angażując w to młodych ludzi.

172 PS

ŁĄCZYMY POKOLENIA -

KULTYWUJMY TRADYCJE - 

EDYCJA II



174 PS

Wyprzedź raka przed 50-

tką. Badania profilaktyczne 

i edukacja

Celem zadania jest podniesienie wiedzy na temat profilaktyki raka piersi oraz wczesna 

diagnostyka onkologiczna. Obecnie działania profilaktyczne ukierunkowane są tylko i 

wyłącznie na kobiety powyżej 50 roku życia – i profilaktykę w postaci badań 

mammograficznych. USG piersi skutecznie wykrywa wszystkie zmiany piersi (łagodne 

oraz rakowe ). Raka można wyleczyć, jeśli zostanie wcześnie wykryty. Mammografia 

pozwala wykryć ok. 90% zmian nowotworowych, jednak u kobiet poniżej 50 roku życia  

odsetek ten jest niższy ponieważ ich piersi mają gęstą strukturę, a tkanka gruczołowa 

przeważa nad tkanką tłuszczową. Tu bardzo ważne jest USG piersi. Realizacja zadania 

obejmuje edukację prozdrowotną kobiet na fantomach oraz możliwość wykonania 

bezpłatnych/profilaktycznych USG piersi. Projekt realizowany będzie na rozległym 

terenie wiejskim, oddalonym od szpitali i miejsc wykonywania USG. Realizacja odbywać 

się będzie w placówce podstawowej opieki zdrowotnej - przy zaangażowaniu personelu 

medycznego (pielęgniarek, położnych) z wymienionych gmin (skoordynowane działania 

edukacyjne oraz badania USG piersi kobiet).   

Projekt jest skierowany do kobiet w wieku 35 - 50 lat zamieszkujących 

gminy: Zakliczyn, Gromnik, Ciężkowice i Czchów. 

Powiat tarnowski: gminy Zakliczyn, Gromnik, 

Ciężkowice

Powiat brzeski: gmina Czchów 

Region Tarnowski Regionalny 99 592,00 zł 0,00 zł 2024 UMWM

175 PS

Podróżuj z nami Organizacja 14 wycieczek dla emerytów i rencistów .- celem poznania miejscowości, 

skorzystania z atrakcji , nawiązania kontaktów międzyludzkich, innej formy spędzania 

czasu, 

Emeryci i renciści Emeryci i renciści miasta Krakowa -miasto Kraków
Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 96 820,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

177 PS

Kierunek: zielona energia 

dla sądeckiego szpitala 

Budowa wiat fotowoltaicznych na parkingu, a także realizacja II etapu prac przy 

rewitalizacji parku przy sądeckim szpitalu. 

Na realizacji zadania zyskają wszyscy mieszkańcy Małopolski, którzy 

korzystają z usług Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu oraz rodziny 

osób odwiedzających chorych przebywających w placówce. Są to 

zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe oraz seniorzy. 

Miejscem realizacji zadania będzie Miasto Nowy 

Sącz. Jego realizacja będzie jednak pozytywnie 

oddziaływać na całą Małopolskę i wielu 

mieszkańców całego województwa. Rewitalizacja 

parku i dosadzanie roślin korzystnie wpłynie na 

jakość powietrza w regionie sądeckim, natomiast 

budowa wiat fotowoltaicznych obniży rachunki za 

prąd szpitala. Pacjentami sądeckiego szpitala są nie 

tylko mieszkańcy południowej części Małopolski, ale 

wszystkich regionów naszego województwa. Osoby 

odwiedzające chorych również bardzo często 

pochodzą z różnych rejonów Małopolski. 

Region Małopolska 

Południowa, 

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny, 

Region Tarnowski, 

Region Małopolska 

Zachodnia

Ogólnowojewódzki 1 000 000,00 zł 0,00 zł 2024

DEP/JO: 

Departament 

Zdrowia, Rodziny, 

Równego 

Traktowania i 

Polityki Społecznej

176 PS

RozwijaMY pasje. Zadanie kierowane jest do wszystkich osób, których zainteresuje dana 

tematyka zadania. Zadanie związane z warsztatami ekologicznymi, 

zielarskimi skierowane jest  np. do pasjonatów zielarstwa. Warsztaty 

komputerowe kierowane jest do seniorów i osób chcących zdobyć 

wiedzę np. z e-bankowości, profilu zaufanego e-puap, obywatel.gov.pl, e-

mail.; itp. Warsztaty artystyczne skierowane przede wszystkim do 

młodzieży, również do osób tworzących, nie mających kierunkowego 

wykształcenia artystycznego, pasjonatów sztuki.

Wybrane miejscowości i miejsca w gminach 

Powiatu Limanowskiego lub  Nowosądeckiego  np. 

Gmina Słopnice, Gmina Tymbark, Gmina Dobra, 

Gmina Laskowa, Gmina Kamienica, Miasto i Gmina 

Limanowa, Gmina Łukowica, Gmina Jodłownik, 

Gmina Mszana Dolna, Gmina Niedźwiedź itp.

Region Małopolska 

Południowa

"RozwijaMY pasje" to cykl darmowych zajęć warsztatowych dla wszystkich 

mieszkańców gmin Powiatu Limanowskiego. Będą to zajęcia stacjonarne, plenerowe i 

on-line o trzech różnych kierunkach. Jeden rodzaj zajęć zajęć przeznaczony jest dla 

pasjonatów ziół, kwiatów, roślin itp. i ma na celu zdobycie wiedzy przez uczestników na 

ich temat, tzn. rozpoznawanie,  właściwości roślin, kwiatów, ziół itp. oraz możliwości ich 

ewentualnego wykorzystania. Przede wszystkim poznawać będziemy  rośliny 

występujące  na terenie Powiatu Limanowskiego, tzn. Beskidu Wyspowego. Będziemy  

tworzyć np. własne herbaty poprzez ich oksydację, tworzyć mieszanki na susze, tworzyć 

mazidła, mydła,  wyciągi itp. Poruszony zostanie również temat ochrony środowiska 

naturalnego. Zajęcia praktyczne odbywać się będą stacjonarnie w wynajętej pracowni, 

również w plenerze oraz część teoretyczna on-line poprzez platformę np. Teams. 

Kolejną tematyką będą zajęcia warsztatowe komputerowe dla seniorów: obsługa 

komputera, tabletu, smartfonu, Internet, poznawanie portali przydatnych  w 

codziennym życiu oraz portali społecznościowych i komunikatorów. Będą to zajęcia 

stacjonarne oraz on-line. 

Kolejnym rodzajem i tematyką zajęć będą warsztaty oraz plenery artystyczne dla dzieci, 

młodzieży, dorosłych  i seniorów. Zajęcia będą zróżnicowane ze względu na techniki i 

potrzeby odbiorców. W Powiecie Limanowskim jest duża liczba artystów amatorów, 

która skorzysta ze wsparcia i możliwości wspólnego tworzenia. 

Celem głównym zadania poprzez organizację darmowego uczestnictwa w zajęciach 

warsztatowych o różnorakiej tematyce,  jest promocja i poznanie bioróżnorodności 

terenu Powiatu Limanowa, promowanie wiedzy na temat ochrony środowiska, 

promocja idei "zero waste" wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Wsparcie i edukacja 

seniorów w wykorzystywaniu nowoczesnych form kontaktu, przekazu i informacji. 

Ponadto promocja i wsparcie oraz edukacja artystów-amatorów z różnych 

miejscowości, szczególnie wsi i różnych grup środowiskowych i wiekowych.

Celem projektu jest rozwój intelektualny, nabycie wiedzy o otaczającej nas przyrodzie,  

podniesienie umiejętności komunikacji Internetowej przez seniorów oraz rozwój 

artystyczny mieszkańców  zapewnienie im warunków do realizacji pasji.

Zadanie przyczyni się do poznawania lokalnej bardzo bogatej bioróżnorodności, 

otaczającej nas przyrody, potrzeby jej ochrony. Również podniesie lub zaspokoi 

umiejętność posługiwania się nowoczesnymi środkami komunikacji i wykorzystywania 

tych kanałów w życiu codziennym seniorów. Ponadto umożliwi udział w życiu 

artystycznym, umożliwi relaks. Zadanie przyczyni się również do integracji, umożliwi 

odnowienie  lub wejście w relacje międzyludzkie, szczególnie seniorom i osobom 

samotnym. 

Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO



179 PS

Nauka pływania dla dzieci i 

dorosłych - bądź 

bezpieczny nad wodą.

Zadanie dotyczy zajęć pływackich - ogólnodostępnych i bezpłatnych dla dzieci i 

dorosłych z terenów wiejskich o ograniczonym dostępie do infrastruktury sportowej. 

Głównym celem zadania jest zachęcenie

dzieci i dorosłych 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 

dorosłym w bezpieczny oraz atrakcyjny sposób zaspokoić ich naturalną potrzebę ruchu, 

szczególnie w wyjątkowych

okolicznościach po 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 

dorosłych, 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 

dorosłych. 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 dorosłych z obszarów gminy Gmina Zielonki, 

Iwanowice, Michałowice, Skała, Wielka Wieś, Iwanowice, Miechów, Zabierzów, 

Iwanowice-Przeginia, Sułoszowa, Kocmyrzów-Luborzyca które borykają się z 

ograniczonym dostępem do infrastruktury rekreacyjno-sportowej. Zadanie będzie 

realizowane na basenie przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Przybysławicach ul. 

Krakowska 107, 32-088 Przybysławice. Jest zgoda na wynajem basenu.

Zadanie skierowane jest do dzieci i dorosłych. Gmina Zielonki, Iwanowice, Michałowice, Skała, 

Wielka Wieś, Iwanowice, Miechów, Zabierzów, 

Iwanowice-Przeginia, Sułoszowa, Kocmyrzów-

Luborzyca.

Zadanie będzie realizowane na basenie przy Zespole 

Szkolno Przedszkolnym w Przybysławicach ul. 

Krakowska 107, 32-088 Przybysławice.

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

180 PS

BEZPIECZEŃSTWO 

MAŁOPOLAN W NASZYCH 

RĘKACH

Głównym celem zadania jest propagowanie właściwych postaw odnośnie do udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja adresatów zadania pod kątem 

Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej oraz innych elementów w kwestii pomocy 

osobom poszkodowanym. Nadrzędnym celem zadania jest zwiększenie świadomości 

wśród Adresatów oraz w ich środowiskach o konieczności udzielania pomocy osobom 

poszkodowanym w jakikolwiek sposób (z podkreśleniem konieczności podjęcia działań 

ratunkowych dla zwiększenia szans na uratowanie osoby poszkodowanej).

Zadanie kierowane jest do wszystkich mieszkańców subregionu 

tarnowskiego ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, dzieci i 

młodzieży w wieku szkolnym oraz ich rodziców, sympatyków ochrony 

przeciwpożarowej.

Miejsce realizacji: teren powiatu brzeskiego, 

bocheńskiego i tarnowskiego.

Obszar oddziaływania zadania: powiaty - brzeski, 

bocheński, dąbrowski, tarnowski oraz miasto 

Tarnów. Region Tarnowski Regionalny 89 500,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

2024 OKO

Kluczewski Senior 50+ Projekt pn. Kluczewski Senior 50+ jest skierowany do osób dorosłych, 

seniorów, osób starszych i niepełnosprawnych które w momencie 

realizacji zadania ukończyły 50+ oraz do lokalnej społeczności 

zainteresowanej działaniami w gminach ościennych

Powiat Olkusz, Gmina Klucze, Wieś Klucze oraz 

gminy ościenne m.in. Bukowno, Olkusz, Wolbrom

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 0,00 zł99 600,00 zł

Projekt ma na celu stworzenia wieloprofilowych działań dla 100 osób jako zwiększenie 

zaangażowania obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia 

aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. Założeniem 

zadania publicznego jest wykorzystanie istniejącej, infrastruktury społecznej (biblioteka, 

siłownia pod chmurką) w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 r. w podziale na 5 

bloków tematycznych: 

I. Promocja i rekrutacja, 

II. Utworzenie Senioralnego Klubu Wolontariatu -wyjazdy studyjne warsztaty/szkolenia 

III. Aktywność społeczna: 

a) kawiarenka Senioralna -cykliczne spotkania, 

b) działania aktywizacyjno-integracyjne warsztaty/spotkania/zajecia: 

- wykorzystanie naturalnych środków pn. "Tworzenie naturalnych kosmetyków i 

środków czystości" , 

- farmaceutyczne pn. Leki umiar i rozsądek”, 

- senior i prawo pn. ”Pomoc, porada, doradztwo”, 

- zajęcia z memingotechniki pn. "Trening pamięci" 

- bezpieczny senior pn. Edukacja na temat bezpieczeństwa seniorów”, 

- dietetyk pn. „Żyj zdrowo nie fastwoodowo”, 

- artystyczne warsztaty rękodzieła z wiórków drewna osikowego, 

- ratownik medyczny - pierwsza pomoc przedlekarska, 

- aqua aerobik na basenie 

- zajecia gimnastyczne i ruchowe z rehabilitantem na sali gimnastycznej, 

- ćwiczenia na siłowni pod chmurką, jako wykorzystanie istniejącej infrastruktury w 

G.Klucze. 

IV. Turystyczno-rekreacyjna aktywność 

a)wycieczki: - rowerowa - Szlakiem Przylaszczkowym  

- piesza -Nocny Rajd po Pustyni Błędowskiej z pochodniami pn. POZNAJ, ZOBACZ 

 b) wyjazdy edukacyjno-szkoleniowo-studyjne w ramach współpracy z organizacjami tj. 

wolontariusz - senior w ramach Senioralnego Klubu wolontariuszy 

V. Podsumowanie zadania publicznego

178 PS



181 PS

Bo w nas jest MOC- zajęcia 

dla dzieci z 

niepełnosprawnością z 

powiatu olkuskiego i 

krakowskiego 

Celem zadania jest poprawa funkcjonowania społecznego 25 rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego. Poprzez ciekawe 

całoroczne zajęcia tematyczne dla dzieci i ich rodziców (sportowe, kulinarne, trening 

umiejętności społecznych, integracyjne) oraz zajęcia świetlicowe w okresie wakacji 

zmieni się sposób funkcjonowania rodzin w środowisku lokalnym. Warto podkreślić, że 

oferta zajęć dodatkowych dla dzieci z niepełnosprawnością w okresie wakacyjnym jest 

uboga, co przy zamknięciu  placówek edukacyjnych, sprzyja wykluczeniu społecznemu 

tej grupy. Wartością dodaną jest wsparcie dla opiekunek dzieci. 

Bezpośrednimi odbiorcami zadania jest grupa 25 rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego (ok. 50 

osób – dzieci i młodzież oraz ich opiekunowie prawni, w większości 

przypadków mamy, które nie pracują z uwagi na konieczność 

sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny), 

przy czym wiek dziecka określony jest jako zakończenie obowiązku 

edukacyjnego dla osób z niepełnosprawnością (25 lat). Poprzez realizację 

części działań w przestrzeni publicznej zmieniać będzie się także 

świadomość mieszkańców wskazanego obszaru w zakresie potrzeb osób 

z niepełnosprawnością. W tym zakresie odbiorcami pośrednimi są 

mieszkańcy powiatów olkuskiego i krakowskiego. 

Zadanie będzie realizowane w Bukownie (pow. 

olkuski) – w mieście znajduje się profesjonalne 

Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i 

Rodziny, które swoją opieką obejmuje ponad 200 

dzieci z niepełnosprawnością z terenu Małopolski 

Zachodniej. Do udziału w projekcie rekrutowane 

będą rodziny zamieszkujące/ uczące się  na terenie 

powiatu olkuskiego i krakowskiego. 

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

182 PS

"Ogólnodostępne 

defibrylatory AED w 

remizach powiatu 

gorlickiego"

Celem głównym projektu jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego poprzez zakup i montaż 

zewnętrznych defibrylatorów (AED) w miejscach ogólnodostępnych tj. na 9 budynkach 

Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się na terenie powiatu gorlickiego. 

Realizacja zadania zakłada zwiększenie dostępności pomocy przedmedycznej w zakresie 

związanym z Nagłym Zatrzymaniem Krążenia oraz świadomości mieszkańców powiatu 

gorlickiego na temat zastosowania sprzętu AED, który zwiększa szanse na przeżycie z 2 

do nawet 75%. Dzięki planowanemu do realizacji zadaniu nie tylko wzrośnie poziom 

bezpieczeństwa medycznego mieszkańców, jak również turystów odwiedzających 

region powiatu gorlickiego, a także nastąpi poprawa skuteczności działań ratowniczych, 

które wsparte zostaną przez strażaków ochotników jak również bezpośrednich 

świadków ewentualnych zdarzeń poprzez wykorzystanie planowanego do zakupu 

sprzętu AED. Również poprzez zaplanowaną kampanię informacyjną, przeprowadzoną 

za pomocą mediów społecznościowych, dotyczącą sposobu użycia i wykorzystania w 

nagłych sytuacjach defibrylatorów zwiększy się wiedza mieszkańców na temat zasad 

użycia planowanych do zakupu sprzętów ratujących ludzkie życie. W zadaniu 

zaplanowano również profesjonalne szkolenia, dla strażaków ochotników oraz 

wszystkich zainteresowanych mieszkańców z powiatu gorlickiego, z zasad udzielania 

pierwszej pomocy w sytuacji Nagłego Zatrzymania Krążenia. Szkolenia przeprowadzone 

zostaną przez Instruktorów Pierwszej Pomocy, Ratowników. Całość zadania zostanie 

zrealizowana zgodnie z hasłem, obrazującym etos strażackiej służby, które brzmi: "Bogu 

na chwałę, ludziom na ratunek!"

Zadanie skierowane jest do wszystkich mieszkańców powiatu gorlickiego - 

zarówno dzieci, młodzieży, dorosłych jak i osób starszych, jak również 

osób odwiedzających powiat z uwagi na jego duże walory historyczno-

przyrodnicze, a także wszystkich podróżujących przez powiat gorlicki (z 

uwagi na położenie powiatu przy drodze wojewódzkiej prowadzącej do 

granicy państwa Polskiego ze Słowacją). Zadanie służyć będzie również 

uchodźcom wojennym z terenów Ukrainy, którzy licznie przybywają na 

teren powiatu gorlickiego szukając schronienia. Jak wskazano możliwość 

skorzystania ze sprzętu będą miały wszystkie osoby potrzebujące, 

niezależnie od wieku, płci, u których zdiagnozowane zostanie nagłe 

zatrzymanie krążenia. Defibrylatory pozwolą zwiększyć szanse tych osób 

na przeżycie i przywrócenie prawidłowej akcji serca.

1.Biecz / Gmina Biecz 

2. Szalowa / Gmina Łużna 

3.Wójtowa / Gmina Lipinki 

4. Ropa / Gmina Ropa 

5.Szymbark / Gmina Gorlice 

6.Moszczenica / Gmina Moszczenica 

7.Wapienne / Gmina Sękowa 

8.Bobowa / Gmina Bobowa 

9.Śnietnica / Gmina Uście Gorlickie

Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 94 900,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

183 PS

"MOJA MAŁA POLSKA" „Moja Mała Polska” to zadanie skierowane do osób starszych, zamieszkałych na 

terenach wiejskich i małych miast. Głównym celem jest zwiedzenie najważniejszych 

miejsc w Małopolsce, zobaczenie jeszcze raz z perspektywy wielu lat lub po raz 

pierwszy miejsc, z których słynie Małopolska. Dzięki zadaniu „Moja Mała Polska” ludzie 

starsi będą mogli zrealizować swoje skryte, często odłożone do „niezrealizowanych już 

marzeń” i zobaczenia jeszcze raz m.in. Wawelu, Rynku Krakowskiego, popłynięcia 

rejsem po Wiśle, Jeziorze Czorsztyńskim, zwiedzenia Kopalni w Bochni, zamków w 

Niedzicy, Czorsztynie, Pieskowej  Skale, zwiedzenia  Zakopanego, przejścia dolinami i 

innych atrakcji Małopolski.

Zadanie skierowane jest do osób starszych zamieszkałych w powiecie 

miechowskim, które ukończyły 60 lat.

adresaci zadania: Gminy: Miechów, Charsznica, 

Racławice, Książ Wielki, Kozłów, Gołcza, Słaboszów,

miejsce realizacji: miasto Kraków, gminy: Łapsze 

Niżne, Czorsztyn, Zakopane, Bochnia, Lanckorona, 

Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Skała, Babice 

Olkusz, Ogrodzieniec, Nowy Wiśnicz, Ciężkowice, 

Olesno, miasto Tarnów

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 83 955,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

184 PS

CUDZE CHWALICIE, 

SWEGO NIE ZNACIE. JEDŹ Z 

NAMI NA WYCIECZKI 

KRAJOZNAWCZE PO 

POLSCE.

Młodzież szkolna i dorośli otrzymają propozycję uczestniczenia w wycieczkach 

krajoznawczych promujących historię, kulturę i geografię Polski. "Cudze chwalicie, 

swego nie znacie" -  motto wciąż aktualne, gdy przeciętny obywatel znając nieźle dużą 

część Europy, wciąż jest pozytywnie zaskakiwany atrakcjami turystycznymi Polski. 

Projekt posiada duże walory edukacyjne, kulturalne, ale także promujące aktywny i 

zdrowy tryb życia -  jakże dziś potrzebny przy narastającej fali chorób cywilizacyjnych 

związanych z uzależnieniami od  mediów społecznościowych, telewizora i smartfona. 

Projekt wpłynie na podtrzymanie i rozwój turystyki krajowej.

1. Młodzież szkół podstawowych i średnich z Małopolski 2. Osoby dorosłe 

i Seniorzy z Małopolski

Województwo Małopolskie

Region Małopolska 

Południowa, 

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny, 

Region Tarnowski, 

Region Małopolska 

Zachodnia

Ogólnowojewódzki 353 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO



185 PS

AKTYWNA WIOSKA 

SMERFÓW 

Celem niniejszego projektu jest zachęcenie mieszkańców powiatu olkuskiego do 

aktywnego spędzania wolnego czasu. Społeczeństwo polskie poświęca zbyt mało czasu 

na aktywny wypoczynek, wybierając w zamian pasywną formę odpoczynku przed 

telewizorem czy komputerem. Rozwiązaniem problemu będzie zorganizowanie zajęć 

ruchowych, artystycznych, wycieczek z których będą mogli skorzystać mieszkańcy 

powiatu olkuskiego. U uczestniczących w zajęciach nastąpi wzrost samooceny, wzrost 

poczucia własnej wartości, poprawa sprawności i wydolności fizycznej, wzrost 

aktywności społecznej oraz integracja uczestników zajęć. Zasady rekrutacji - do projektu 

może przystąpić każdy mieszkaniec powiatu olkuskiego wypełniając deklaracje 

uczestnictwa w projekcie i podpisując regulamin. O przystąpieniu do projektu decyduje 

kolejność zgłoszeń. Mieszkańcy będą informowani o projekcie poprzez ulotki i plakaty 

rozpowszechniane przez wolontariuszy także kampanię informacyjno-promocyjną 

prowadzoną w Internecie. W ramach projektu planujemy zakupić materiały 

dydaktyczne na zajęcia plastyczne (np. kredki, bloki, plastelinę itp.) oraz artykuły 

spożywcze na zajęcia kulinarne. Planujemy zatrudnić instruktorów z niezbędnymi 

kwalifikacjami na podstawie umowy zlecenie. Koszty administracyjne będą polegać na 

opłaceniu księgowej oraz osoby, która będzie koordynatorem projektu i będzie ona 

również otwierać klub w wyznaczonych godzinach pod zajęcia dla uczestników 

projektu. Planowo w projekcie weźmie udział około 200 osób. 

Zadanie będzie ogólnodostępne dla mieszkańców województwa oraz dostępne w 

rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami z dnia 19 lipca 2019 .

Zadanie kierowane jest zarówno do najmłodszych (dzieci od 3 r.ż.) jak i 

do seniorów oraz osób w tzw. wieku produkcyjnym.

Zajęcia stacjonarne będą prowadzone w 

Osiedlowym Klubie "Kubuś" w Olkuszu. Z zajęć będą 

mogli bezpłatnie skorzystać mieszkańcy całego 

powiatu olkuskiego. Niektóre działania będą 

realizowane w pobliskich okolicach na świeżym 

powietrzu (zajęcia nordic walking).

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

186 PS

JESTEM SPORTOWCEM - 

TRENINGI, OBÓZ I 

ZAWODY SPECJALNE DLA 

SPORTOWCÓW Z 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

INTELEKTUALNĄ Z 

MAŁOPOLSKI

Organizacja i prowadzenie całorocznych treningów sportowych dla osób z 

niepełnosprawnością intelektualną z Małopolski oraz organizacja obozu sportowego i 

serii otwartych zawodów integracyjno-sportowych w różnych dyscyplinach, w celu 

aktywizacji sportowej, integracji społecznej, podniesienia jakości życia 

niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym i uzależnieniom. 

DZIECI, MŁODZIEŻ, DOROŚLI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 

Z MAŁOPOLSKI

KRAKÓW, ZAKOPANE, SŁOMNIKI, TARNÓW, 

PORONIN, NOWY TARG, BUKOWINA TATRZAŃSKA, 

KOŚCIELISKO, obóz sportowy w miejscowości 

wybranej przez podmiot realizujący zadanie.

Region Małopolska 

Południowa, 

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny, 

Region Tarnowski

Ogólnowojewódzki 600 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

187 PS

Anioł Stróż - organizacja 

imprez integracyjnych z 

udziałem osób z 

niepełnosprawnościami 

Celem głównym projektu ANIOŁ STRÓŻ jest zwiększenie dostępu do rehabilitacji 

społecznej dla niepełnosprawnych mieszkańców Subregionu Sądeckiego poprzez 

organizację cyklu imprez integracyjno-kulturalno-sportowych z udziałem osób z 

niepełnosprawnością w miejscowości Stróże w 2024 roku. Projekt zakłada organizację 

cyklu imprez integracyjnych w Stróżach z szerokim udziałem osób z 

niepełnosprawnością oraz realizowanych przez osoby z niepełnosprawnością, tj.: 

1) Święto Wiosny - Impreza integracyjna promująca działalność osób z 

niepełnosprawnością na terenie subregionu sądeckiego (kwiecień, maj 2024) 

2) Letnia Spartakiada Integracyjna - Impreza integracyjna kulturalno-sportowa z 

udziałem osób z niepełnosprawnością z terenu subregionu sądeckiego (czerwiec 2024) 

3) Jarmark bożonarodzeniowy w Stróżach - Impreza integracyjna promująca działalność 

osób z niepełnosprawnością na terenie subregionu sądeckiego (grudzień 2024)

Dzięki realizacji projektu ANIOŁ STRÓŻ nastąpi szeroka integracja środowiska osób z 

niepełnosprawnością z osobami pełnosprawnymi, a także nastąpi zwiększenie

świadomości społeczności Sądecczyzny na temat pracy i zaangażowania osób z 

niepełnosprawnością w rozwój oferty na spędzenie wolnego czasu, jak również 

podniesienie jakości życia mieszkańców Sądecczyzny. Jednym z celów szczegółowych 

projekt prospołecznego ANIOŁ STRÓŻ jest również pokazanie, że osoby z 

niepełnosprawnością potrafią zorganizować atrakcyjną ofertę na spędzenie wolnego 

czasu.

Projekt skierowany jest do: 

- 300 osób z niepełnosprawnością - mieszkańców subregionu sądeckiego 

(m.in. uczestników WTZ Stróże, WTZ Lipinki, WTZ Gorlice Rodzina, WTZ 

Karpatia Grybów, WTZ Gostwica, WTZ Gładyszów, WTZ Korzenna, WTZ 

Siołkowa, WTZ Nadzieja Nowy Sącz, ZAZ Stróże, ZAZ Nawojowa, 

Przedszkole integracyjne Stróże, Przedszkole Rehabilitacyjne Iskierka 

Grybów) 

- 900 mieszkańców subregionu sądeckiego, którzy chcą spędzić swój 

wolny czas podczas imprez integracyjnych organizowanych dla i z 

udziałem osób z niepełnosprawnością. 

- 20 młodzieży (wolontariuszy) z subregionu sądeckiego pomagających w 

przeprowadzeniu zadania.

Miejscem organizacji imprez są Stróże, a obszarem 

oddziaływania zadania jest teren Sądecczyzny 

(powiat nowosądecki - gminy: Grybów, m. Grybów, 

Podegrodzie, Korzenna, Nawojowa, powiat gorlicki - 

gminy: m. Gorlice, Lipinki, Uście Gorlickie, Bobowa, 

Łużna, Ropa, Miasto Nowy Sącz)

Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO



189 PS

PEŁNOSPRAWNI PRZEZ 

SPORT - CAŁOROCZNE 

ZAJĘCIA SPORTOWE DLA 

OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 

PODHALU

Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla min. 40 osób niepełnosprawnych z 

Podhala. Zajęcia w grupach sprawnościowych, oparte o naukę podstawowych 

elementów różnych sportów zimowych i letnich, indywidualnych i zespołowych, 

prowadzone 2x w tygodniu po 2 godziny, przez trenerów/instruktorów sportu. Zajęcia 

adaptowane do możliwości uczestników mają na celu przeciwdziałania uzależnieniom, 

chorobom cywilizacyjnym, patologiom i wykluczeniu. Realizacja zadania przyczyni się do 

poprawy kondycji fizycznej (wzrost sprawności ogólnej, działanie prozdrowotne), 

intelektualnej (podejmowanie nowych wyzwań) i społecznej (budowanie nowych 

relacji, spotkania w grupie).

min. 40 osób - dzieci, młodzież i dorośli z niepełnosprawnością 

intelektualna, fizyczną, sprzężoną, wieku senioralnego

ZAKOPANE, NOWY TARG, KOŚCIELISKO, WITÓW, 

BIAŁKA, BUKOWINA, SUCHE, MAŁE CICHE, BIAŁY 

DUNAJEC

Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

190 PS

Integracyjny obóz letni dla 

dzieci i młodzieży ze 

spektrum autyzmu lub 

zaburzeniami 

ogólnorozwojowymi

Projekt zakłada organizację integracyjnego obozu letniego dla dzieci i młodzieży ze 

spektrum autyzmu lub zaburzeniami ogólnorozwojowymi. Obóz letni zorganizowany 

zostałby w cichym miejscu blisko natury, a dzieci i młodzież przez całe dwa tygodnie 

zapewnione mieliby liczne atrakcje, jak spacer po górach i lesie, pływanie w pontonach, 

warsztaty ze sztuki przetrwania, czy ogniska z pieczeniem kiełbasek. Obóz ma na celu 

zwiększenie integracji społecznej dzieci i młodzieży o szczególnych potrzebach, 

otworzenia ich na świat i zapewnienie im świetnie spędzonego czasu. 

Dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu lub zaburzeniami 

ogólnorozwojowymi oraz ich rodzice i prawni opiekunowie.

Miejscem realizacji powinna być gmina, która 

stwarza warunki korzystne do organizacji w niej 

obozu letniego.

Region Małopolska 

Południowa, 

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny, 

Region Tarnowski, 

Region Małopolska 

Zachodnia

Ogólnowojewódzki 370 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

191 PS

Niepełnosprawność - 

Łamiemy stereotypy

W ramach zadania przeprowadzony zostanie cykl warsztatów dedykowanych osobom 

niepełnosprawnym, mających na celu wyposażenie ich w niezbędne kompetencje 

społeczne, umożliwiające możliwie jak najlepsze funkcjonowanie w środowisku (w tym 

w środowisku pracy). Dodatkowo część zadania zostanie przeprowadzona dla 

uczęszczających do lokalnych szkół, w celu wzmocnienia ich empatii względem osób 

starszych i niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne oraz młodzież. Miasto Nowy Targ, gmina Nowy Targ, gmina 

Szaflary

Region Małopolska 

Południowa
Regionalny 98 300,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

0,00 zł 2024 OKO

Zadanie pt.: Biegać, skakać, grać i pływać. W tańcu, w ruchu wypoczywać! 

Ma na celu zwiększenie aktywności fizycznej seniorów z terenu powiatu gorlickiego i 

nowosądeckiego oraz promocję zdrowego trybu życia osób w wieku 60+. 

Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez seniorów 

uczęszczających do gorlickiego Klubu Seniora przy ul. 3 Maja 20 oraz z innych 

organizacji senioralnych działających na terenie powiatu. Seniorzy podczas 

prowadzonych zajęć w Klubie, w tym zajęć sportowych wielokrotnie podkreślali brak 

wystarczającej oferty sportowej na terenie powiatów gorlickiego i nowosądeckiego 

oraz brak działań jednoczących seniorów z wielu miejscowości. Z rozmów z seniorami 

wynikło duże zapotrzebowanie na zajęcia ruchowe (w basenie, taneczne i fitness) 

promujące zdrowy styl życia, które niestety są często poza zasięgiem finansowym tej 

grupy społecznej. Ponadto, po niedawno zakończonej pandemii COVID19 nastąpił czas 

wojny na Ukrainie, wzrostu cen i zawirowań polityczno-gospodarczych. Wzmocniło to 

poczucie zagrożenia, niepewności i stresów z tym związanych. Zajęcia sportowe, 

spotkania z psychologiem oraz zaproponowane wizyty studyjne do miejsc promujących 

zdrowy i sportowy będą również dobrym sposobem na rozładowanie stresów i obaw 

związanych z aktualną sytuacją ekonomiczną i polityczną. Projekt będzie zawierał 

następujące poddziałania:

1. Zajęcia grupowe sportowe dla seniorów (fitnes z elementami siłowymi, pilates, 

zajęcia na basenie, gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna);

2. Zajęcia taneczne i spotkania integracyjne (zajęcia z tańca towarzyskiego i grupowego, 

spotkania integracyjne organizowane w przestrzeni publicznej);

3. Wizyty studyjne do miejsc promujących aktywność sportową i społeczną seniorów;

4. Indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem;

5. Zajęcia grupowe z dietetykiem.

Dlatego warto zagłosować na projekt "Biegać, skakać, grać i pływać. W tańcu, w ruchu 

wypoczywać!" - ponieważ jest odpowiedzią na zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

powiatu gorlickiego i nowosądeckiego. Projekt wpłynie na tworzenie nowych więzi 

miedzy i wewnątrzpokoleniowych. Promuje zdrowy tryb życia, aktywność sportową i 

społeczną, wspiera zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności oraz rozwój pasji i 

zainteresowań. Dzięki uczestnictwu w projekcie seniorzy będą mogli pokonać bariery 

samotności i alienowania się ze społeczeństwa.

Regionalny 100 000,00 zł188 PS

Biegać, skakać, grać i 

pływać.

W tańcu, w ruchu 

wypoczywać!

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą mieszkańcy subregionu 

sądeckiego a w szczególności powiatów gorlickiego (miasto Gorlice, 

gmina Gorlice, Moszczenica, Łużna, Sękowa, Biecz, Bobowa, Uście 

Gorlickie, Ropa, Lipinki) i nowosądeckiego (miasto i gmina Grybów). Będą 

to osoby dorosłe w wieku 60+ zainteresowane praktycznym nabyciem 

umiejętności i świadomego dbania o zdrowie, szukających różnych form 

aktywności ruchowej, zajęć poprawiających samopoczucie i służącym 

zachowaniu zdrowia i dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. 

Dodatkowo wśród osób biorących udział w projekcie znajda się osoby 

znajdujące się w niekorzystnej sytuacji w tym między innymi mało 

samodzielne, samotne, z  niepełnosprawnościami, oraz mające poczucie 

osamotnienia i marginalizacji. Do projektu zostaną zaproszeni także 

mieszkańcy znajdujący się pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej. 

Projekt adresowany jest do 150 osób dorosłych w wieku 60+, biorących 

udział w zajęciach, wyjazdach studyjnych, wydarzeniach i spotkaniach.

Subregion sądecki: Powiat gorlicki i nowosądecki, 

miasta Gorlice i Grybów, gmina Gorlice, 

Moszczenica, Łużna, Sękowa, Biecz, Bobowa, Uście 

Gorlickie, Ropa, Lipinki, Grybów, 

Region Małopolska 

Południowa



193 PS

Sprzęt Medyczny- 

Bezpieczna Małopolska Cz. 

II

Projekt „Sprzęt Medyczny - Bezpieczna Małopolska Cz II" zakłada zwiększenie 

dostępności pomocy przedmedycznej poprzez rozbudowę Programu PAD       (ang. 

Public Access Defibrillation - Publiczny Dostęp do Defibrylacji), oraz zwiększenie wiedzy 

mieszkańców powiatu myślenickiego i przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy i obsługi AED. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie 

skuteczności działań ratowniczych przez bezpośrednich świadków zdarzenia, wsparcie 

państwowego systemu Ratownictwa Medycznego oraz zwiększenie bezpieczeństwa 

zdrowotnego mieszkańców oraz turystów. Użycie defibrylatora AED oraz odpowiednia 

Resuscytacja Krążeniowo - Oddechowa zwiększają szanse na przeżycie osoby z Nagłym 

Zatrzymaniem Krążenia z 2% do nawet 75%.

Beneficjentami tego programu będą wszyscy mieszkańcy obszaru 

objętego projektem, niezależnie od wieku oraz płci, u których zajdzie 

nagła potrzeba udzielenia pierwszej pomocy, zwłaszcza przy Nagłym 

Zatrzymaniu Krążenia (NZK) NZK to choroba, która może dotknąć 

każdego a nieraz jest wynikiem nadmiernego stresu, wysiłku czy 

wypadku.

Miasto i Gmina Myślenice (miejscowości: 

Krzyszkowice, Zawada, Osieczany),

Gmina Sułkowice (miejscowość: Sułkowice, 

Harbutowice),

Gmina Wiśniowa (miejscowość: Kobielnik, Glichów),

Gmina Lubień (miejscowość: Tenczyn),

Miasto i Gmina Dobczyce (miejscowość: Nowa 

Wieś),

Gmina Raciechowice (miejscowość: Raciechowice, 

Gruszów),

Gmina Tokarnia (miejscowość: Krzczonów),

Gmina Siepraw (miejscowość: Czechówka), 

Gmina Łapanów (miejscowość: Lubomierz),

Gmina Jodłownik (miejscowość: Jodłownik, 

Janowice, Szyk, Krasne-Lasocice, Pogorzany),

Gmina Trzciana (miejscowość: Trzciana, Leszczyna, 

Kamionna, Łąka Dolna, Rdzawa, Kierlikówka, Ujazd).

Region Małopolska 

Południowa, 

Region Tarnowski, 

Region Małopolska 

Zachodnia

Ogólnowojewódzki 322 300,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

Region Tarnowski Regionalny 99 900,00 zł 0,00 zł 2024 OKO192 PS

Strefa Aktywności 

Rodzinnej 

Projekt "Strefa Aktywności Rodzinnej" to oferta o charakterze prozdrowotnym 

skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych z Małopolski, w szczególności z Miasta 

Tarnowa oraz powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego, 

proszowickiego, wielickiego. 

Zadanie będzie miało na celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców w/w terenów 

poprzez bardzo szeroko rozumianą formę działania prozdrowotnego.  Ze względu na 

specyfikę dwóch ostatnich lat, starając się pomóc w przeciwdziałaniu, które  wynikło z 

ograniczeń pandemicznych oraz skutków chorobowych różnych odmian Covid 19, 

projekt będzie mocno uaktywniał mieszkańców Małopolski i zachęcał do uczestnictwa 

w działaniach "Strefy Aktywności Rodzinnej". 

Poparcie tego zadania to możliwość wpłynięcia w sposób bezpośredni na stan zdrowia i 

jego poprawę u dzieci, dorosłych i seniorów Miasta Tarnowa oraz powiatów: 

bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego proszowickiego, wielickiego. 

Działania będą przebiegać na kilku polach i poprzez reklamę oraz atrakcyjność swoich 

działań zachęci on do wzięcia w min udziału.  Uczestnictwo w projekcie będzie w pełni 

bezpłatne.  Dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym seniorów projekt przewiduje 

uczestnictwo w co najmniej 6 wyjazdach do miejsc, które poprzez wykorzystanie 

naturalnych dobrodziejstw natury, pomagają w utrzymaniu zdrowia fizycznego i 

psychicznego. Takimi miejscami mogą być: kopalnia soli w Wieliczce, czy też w Bochni, 

wyjazdy do np. Solca Zdroju, Buska zdroju, Rabki itp. Wszystkie te miejsca 

charakteryzują się mikroklimatem oraz właściwościami wód mineralnych sprzyjającym 

poprawie pracy układu oddechowego, wspomagają pracy mięśni oraz stawów. Jest to 

szczególnie ważne w profilaktyce pocovidowej u ludzi bez rozróżnienia na wiek, przy 

czym seniorzy dolegliwości mają najwięcej. Dodatkowym elementem będzie reklama 

miejsc do których planowane będą wyjazdy. 

 Naturalnie nie pominięty zostanie element działań dla uczestników projektu, którzy nie 

będą mogli lub nie będą chcieli uczestniczyć w wyjazdach prozdrowotnych. Dla nich 

zaproponowany zostanie cykl działań poprawiających stan zdrowia poprzez: zabiegi 

poprawiające wydolność oddechową w tym  poprawę wydolności wysiłkowej i 

krążeniowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia 

psychicznego, zabiegi z dziedziny: fizykoterapii, hydroterapii, masaży, integracji 

sensorycznej, rehabilitacji neurologicznej, gimnastyki korekcyjnej. Proponowane będą 

również zajęcia poprawiające sprawność ruchową np. pilates, zumba, nordic wolking, a 

dla dzieci i młodzieży zajęcia o zróżnicowanym charakterze sportowym np. szachy, piłka 

nożna, taniec itp. 

Wszystkie te dziania mają na celu poprawę stanu zdrowia fizycznego, ale nie pominięty 

zostanie również element zdrowia psychicznego poprzez pracę w formie warsztatów 

np. z psychologiem, socjoterapeutą itp.  Nie bez znaczenia będzie budowanie 

społeczności i nawiązywanie więzi międzyludzkich tak mocno nadszarpniętych poprzez 

izolację i element ciągłej niepewności i strachu, który tak naprawdę "ciągle wisi w 

powietrzu". Ludzie potrzebują poczucia wspólnoty, nowych kontaktów i poczucia braku 

osamotnienia. A wymiana doświadczeń, wspólna zabawa, wsparcie i dodawanie sobie 

nawzajem otuchy to element bardzo ważny proponowanego projektu, a wynikający z 

proponowanych form wspólnego działania.

Projekt jest skierowany do osób od 3 lat do 99 lat będących 

mieszkańcami Miasta Tarnowa oraz powiatów: bocheńskiego, brzeskiego 

dąbrowskiego, tarnowskiego proszowickiego, wielickiego.

Miejsce realizacji zadania to Miasto Tarnów oraz 

powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, 

proszowicki, wielicki.



194 PS

BĄDŹ SPRAWNY I ŻYJ BEZ 

BÓLU - FIZJOTERAPIA 

DOSTĘPNA DLA KAŻDEGO

Świadczenie specjalistycznych usług z zakresu fizjoterapii, integracji sensorycznej, 

terapii czaszkowo-krzyżowej dla osób z powiatu oświęcimskiego z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności oraz dla osób dorosłych i dzieci ze schorzeniami 

neurologicznymi; ortopedycznymi, po wypadkach, z wadami postawy i po urazach, a 

także z opóźnieniem rozwoju motorycznego .Podstawowym zadaniem jest zarówno 

przywrócenie w najkrótszym czasie sprawności osobom po m.in po udarach i 

wypadkach i umożliwienie szybkiego powrotu do sprawności oraz jak najszybsza pomoc 

niemowlętom z zaburzeniami rozwoju w celu niedopuszczenia lub maksymalnego 

zmniejszenia powikłań związanych ze schorzeniem, a także pomoc dzieciom z wadami 

postawy szczególnie w skoliozach w celu zmniejszenia skutków schorzenia i 

zapobiegania interwencji chirurgicznym i osobom z zaburzeniami integracji 

sensorycznej poprzez specjalistyczną terapię w celu umożliwienia pacjentowi 

zwalczania lęku przed bodźcami zewnętrznymi przy jednoczesnym rozwijaniu funkcji 

aparatu sensorycznego.

DOROŚLI, MŁODZIEŹ, DZIECI, NIEMOWLĘTA miasto i gmina Oświęcim

Region Małopolska 

Zachodnia
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

195 PS

Warto inwestować w 

rehabilitację w "Zielonym 

szpitalu".

Głównym założeniem zadania jest  poszerzenie bazy rehabilitacyjnej dla pacjentów 

wymagających poprawy sprawności fizycznej i psychicznej ze wszystkich regionów 

Małopolski. Myśl  przewodnia inwestycji „Zdrowie to wartość najwyższa  i warto w nie 

inwestować”.

18+ to główna grupa beneficjantów , ale również w wydzielonych 

godzinach  z inwestycji będą mogły korzystać  dzieci i młodzież leczona 

ambulatoryjnie   w ramach fizjoterapii. Mieszkańcy Małopolski będą 

mogli dodatkowo korzystać  z basenu rehabilitacyjnego zlokalizowanego 

w przyziemiu budynku pomiędzy zagospodarowaną przestrzenią , a 

ogrodem sensorycznym z osobnym wejściem, tak aby w sposób 

bezpieczny epidemiologicznie oddzielać beneficjentów inwestycji.

Miejsce: Wojewódzki Szpital Rehabilitacji im. dr. S. 

Jasińskiego w Zakopanem ul. Ciągłówka 9,  34-500 

Zakopane

Obszar Oddziaływania - Zakopane, Małopolska i 

Polska 

Region Małopolska 

Południowa, 

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny, 

Region Tarnowski, 

Region Małopolska 

Zachodnia

Ogólnowojewódzki 1 000 000,00 zł 100 000,00 zł 2024

DEP/JO: 

Departament 

Zdrowia, Rodziny, 

Równego 

Traktowania i 

Polityki Społecznej

196 PS

Inwestycja w przywracanie 

zdrowia w procesie 

rehabilitacji to inwestycja 

w lepsze życie.

Głównym założeniem zadania jest  wyposażenie w sprzęt do rehabilitacji ( bieżnie, 

rowery 4- kończynowe, fotele do ćwiczeń kolumny, szyny, stoły, urządzenia 

rehabilitacyjne , itp.)  wyposażenie sali  wypoczynkowej( stoły, kanapy , fotele, krzesła, 

itp.)  dla pacjentów wymagających poprawy sprawności fizycznej i psychicznej, 

ogólnego stanu zdrowia(dotyczących przewlekłych chorób reumatoidalnych, chorób 

płuc, schorzeń narządu ruchu, itp. Sprzęt pozwoli na objęcie programem 

rehabilitacyjnym również pacjentów niepełnosprawnych.  Myśl przewodnia „Zdrowie to 

wartość najwyższa  i warto w nią inwestować”.

18+ to główna grupa beneficjantów , ale również w wydzielonych 

godzinach z inwestycji będą mogły korzystać  dzieci i młodzież leczona 

ambulatoryjnie w ramach fizjoterapii. Beneficjenci będą mogli 

dodatkowo korzystać z basenu rehabilitacyjnego zlokalizowanego w 

przyziemiu budynku pomiędzy zagospodarowaną przestrzenią , a 

ogrodem sensorycznym z osobnym wejściem, tak aby w sposób 

bezpieczny epidemiologicznie oddzielać beneficjentów inwestycji.

Miejsce: Wojewódzki Szpital Rehabilitacji im. dr. S. 

Jasińskiego w Zakopanem ul. Ciągłówka 9 34-500 

Zakopane

Obszar Oddziaływania - Zakopane, Małopolska i 

Polska

Region Małopolska 

Południowa, 

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny, 

Region Tarnowski, 

Region Małopolska 

Zachodnia

Ogólnowojewódzki 570 000,00 zł 57 000,00 zł 2024

DEP/JO: 

Departament 

Zdrowia, Rodziny, 

Równego 

Traktowania i 

Polityki Społecznej

197 PS

„Opowiem gdzie byłem...” Realizacja zadania będzie polegała na przeprowadzeniu 48 warsztatów o charakterze 

prozdrowotnym, które będą prowadzić do poprawy samodzielnego funkcjonowania, 

polepszenia kondycji psychofizycznej i ruchowej. Rehabilitacja ruchowa i stymulacja 

wielozmysłowa będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości 

beneficjenta.

Zadanie realizowane w ramach BO VI będzie dotyczyło organizacji dzieciom i młodzieży 

niepełnosprawnym intelektualnie  warsztatów z hipoterapii oraz warsztatów na 

basenie, prowadzonych w formie grupowych zajęć terapeutycznych. 

Głównym celem zadania będzie usprawnianie ogólnorozwojowe dzieci  i młodzieży z 

deficytami rozwojowymi, pozwalające na poprawę uszkodzonych  funkcji ruchowych.

Zastosowanie zaproponowanych form pomocy wpłynie pozytywnie na podniesienie 

jakości funkcjonowania beneficjentów w sferze emocjonalno - społecznej, poznawczej 

oraz ruchowej. Zadania realizowane w projekcie są tak zaplanowane, aby oprócz 

działań terapeutycznych dawały beneficjentom możliwość przejawiania własnej 

inicjatywy, wyzwalania aktywności, samodzielności. Ponadto poprzez zorganizowanie 

zajęć popołudniowych jednocześnie organizujemy opiekę wytchnieniową dla rodziców i 

opiekunów, którzy będą mieli możliwość odpocząć od trudu jaki towarzyszy opiece nad 

osobą niepełnosprawną, będą mieli czas na realizację  swoich potrzeb. Projekt jest 

odpowiedzią na sygnalizowane potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Zadanie będzie skierowane do grupy 24 beneficjentów w wieku od  3 do 

25 lat posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wynikające z  

niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym 

lub głębokim wraz ze sprzężeniami. Beneficjentami projektu będą osoby 

niepełnosprawne z terenu powiatu olkuskiego, krakowskiego i 

miechowskiego.

Zadanie będzie realizowane w mieście Wolbrom 

(basen) - gmina Wolbrom, powiat olkuski oraz we 

wsi Karna (hipoterapia) - powiat olkuski, gmina 

Bolesław.

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 100 000,00 zł 0,00 zł 2024 OKO

198 KZ

Akademia Wolontariatu Wolontariatu szkolne potrzebują Akademii Wolontariatu! To projekt, w ramach którego 

zostaną przeprowadzone szkolenia, które pomogą młodzieży się angażować w działania 

społeczne. Poza szkoleniami zostaną przygotowane materiały dla wszystkich chcących 

rozwijać grupy wolontariackie.

Do młodzieży od 12 roku życia, oraz nauczycieli prowadzących 

wolontariat.

Kraków

Region Krakowski 

Obszar Metropolitarny
Regionalny 64 100,00 zł 0,00 zł 2024 OKO


