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POD 1

Skrócony opis
Zadanie dotyczy zorganizowania treningów kajakarskich dla początkujących dzieci i młodzieży z subregionu podhalańskiego , zakup specjalistycznego sprzętu do prowadzenia w.w
zajęć, oraz zakup i montaż kontenera socjalnego i wiaty magazynowej. Głównym celem zadania jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, poprzez przeprowadzenie
bezpłatnych zajęć z kajakarstwa górskiego na rzece Dunajec w Krościenku nad Dunajcem. Zajęcia będą organizowane w sezonie od kwietnia do października przez okres dwóch lat.
Zadanie rozwiązuje problem braku specjalistycznego sprzętu oraz zaplecza sportowego do uprawiania tego typu sportu, a jego realizacja pozwoli stworzyć bezpieczne warunki do
uprawiania sportów wodnych pod okiem wykwalifikowanych trenerów dla dzieci i młodzieży rozpoczynających swoją przygodę z kajakarstwem górskim. Gmina Krościenko n.
Dunajcem posiada odpowiednie warunki do szkolenia kajakarzy na naturalnym torze na rzece Dunajec. Istniejące w rejonie Pienin Kluby Sportowe dochowały się wielu
zawodników, którzy osiągnęli znaczące sukcesy na międzynarodowych torach kajakowych. Byli to m.innymi: Olimpijczycy: Maria Ćwiertniewicz, Bogusława Knapczyk, Stefan
Kapłaniak, Grzegorz Polaczyk - Medaliści Mistrzostw Świata: Bronisław Waruś,Stafen Kapłaniak,Maria Ćwiertniewicz ,Mateusz Polaczyk ,Stanisław Majerczak - Medaliści Mistrzostw
Europy: Stefan Kapłaniak, oraz bracia Mateusz, Łukasz, Rafał, Grzegorz i Henryk Polaczyk, bracia Andrzej, Filip, Jakub, Patryk Brzezińscy, Chlebek Dariusz, Krościenko ma wielu
medalistów Mistrzostw Polski i Reprezentantów Kraju, miedzy innymi -Wielokrotni Mistrzowie Polski i Reprezentant Kraju - Marszałek Województwa Małopolskiego -Witold
Kozłowski -Jan Dyda - Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem Warto tu zaznaczyć i zacytować słowa Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kozłowskiego, iż,
„Krościenko, z którego pochodzę leży nad Dunajcem- nie ma w Polsce lepszej rzeki do uprawiania kajakarstwa górskiego". Po zakończeniu kariery zawodniczej pracę w kadrze
narodowej na stanowiskach trenerów podjęli Grzegorz i Henryk Połączy, którzy nadal są aktywni i wspierają i uprawiają tą dyscyplinę. Kajakarstwo górskie jest sportem olimpijskim,
który jest trudno dostępny, szczególnie dla początkujących, ze względu na wykorzystywanie specjalistycznego i drogiego sprzętu. Kajaki dostępne są jedynie w klubach sportowych,
które wymagają członkostwa co wiąże się m.in. z wnoszeniem składek. W szkołach nie ma możliwości zapoznania się z tym sportem. Niestety obecnie brakuje zaplecza do
organizowania zajęć kajakarskich dla początkujących. Realizacja projektu pozwoli na wyrównanie szans dzieci i młodzieży z terenu powiatu w stosunku do większych ośrodków
szkoleniowych. Organizowanie zajęć ułatwi zdobywanie umiejętności i sprawności od najmłodszych lat dzieciom z Gminy Krościenko nad Dunajcem, Miasta i Gminy Szczawnica,
Gminy Ochotnica Dolna i okolicznych. Projekt ma zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu wolnego w gronie rówieśników. Bezpłatny charakter przedsięwzięcia
pozwoli na uczestnictwo w treningach osób, które ze względu na brak środków finansowych nie mają takiej możliwości. Zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży pozwoli
kontynuować tradycję sportów wodnych w regionie i być może wyłoni kolejnych mistrzów. Do najważniejszych działań związanych z realizacją zadania należą: organizacja
treningów kajakarskich dla początkujących dzieci i młodzieży z regionu oraz montaż zaplecza sportowego i zakup specjalistycznego sprzętu do prowadzenia zajęć - kajaków, wioseł,
kasków, kapoków i fartuchów kajakowych. „Akademia Młodego Kajakarza" będzie prowadzona z funduszu projektu Budżetu Obywatelskiego wciągu dwóch lat, później projekt
będzie kontynuowany z innych środków. Warto zagłosować na nasze zadanie bo w zasięgu ręki mamy górską rzekę z naturalnym torem kajakowym.

Adresaci zadania

Msc. realizacji i obszar oddziaływania

Zadanie kierowane jest do ok. 50 Miejsce realizacji: Gmina Krościenko nad Dunajcem
osobowej grupy dzieci i młodzież Oddziaływanie: Gmina Krościenko n/D, Miasto i Gmina
w wieku 6-18 lat zamieszkujących Szczawnica, Gmina Ochotnica Dolna, Miasto Nowy Targ
na terenie subregionu
nowotarskiego.

150 000,00 zł

Akademia
Przeprowadzenie przez ratowników Górskich, 60 zajęć dla dzieci i młodzieży z profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w górach. Zrealizowanie przez ratowników Zadanie będzie skierowane dla
młodego Turysty Górskich, 60 wycieczek w góry wraz z zajęciami praktycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa w górach, zakup gier planszowych o tematyce bezpieczeństwo w górach dla uczestników uczniów szkół w przedziale
na Podhalu –
projektu, zakup apteczki ratowniczej + AED dla zwiększenia bezpieczeństwa uczestników projektu oraz turystów przebywających w górach.
wiekowym 10-19 lat.
POD 2 Profilaktyka i
Bezpieczeństwo
w górach edycja II

Powiat Suski: Gmina Jordanów
Powiat Nowotarski: Gmina Nowy Targ, Gmina Miasto
Nowy Targ, Rabka-Zdrój, Szczawnica, Krościenko Nad
Dunajcem, Gmina Czorsztyn,

Bezpieczna droga
do Szkoły
Podstawowej i
POD 3 Przedszkola w
Dziekanowicach Gmina, Gmina
Dobczyce
Cykl wydarzeń
teatralnych o
charakterze
społecznoPOD 4
religijnym z
tłumaczeniem na
Polski Język
Migowy
Dbamy o
bezpieczeństwo
Czasławian
POD 5

Dziekanowice, Gmina Dobczyce

zadanie dotyczy budowy przejścia dla pieszych NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ nr 964 w miejscowości Dziekanowice wraz z odcinkiem chodnika.

Wartość zadania

grupa wiekowa od 0 do 100 lat

131 500,00 zł

150 000,00 zł

Wykonawcy cyklicznych wydarzeń teatralnych to aktorzy amatorzy, którzy dzięki sztuce ewangelizują i promują wartości chrześcijańskie we współczesnym świecie. Każdy spektakl
jest okazję do podróży w głęb siebie, do przeżyć wewnętrznych i osobistych refleksji; to ukazanie nie tyle zagrożeń i problemów otaczającej nas rzeczywistości, co podtrzymanie na
duchu, umacnianie nadziei i rozbudzanie ludzkiej wrażliwości dzięki chwilom wzruszeń i radości. Działania obejmuję: czytanie scenariusza i próby, przygotowanie scenografii i
kostiumów, prowadzenie rezerwacji biletów i marketing, aż w końcu obsługę widzów z całej Polski i odgrywanie sztuki. Miejscem realizacji jest nowoczesna, dobrze wyposażona
Sala Teatralna Domu Katolickiego im. ks. prałata Józefa Bylicy przy ul. 3 Maja w Myślenicach. Spektakle są bezpłatne, wyreżyserowane pod czujnym okiem profesjonalnych aktorów
krakowskich, którzy dbają o to, aby niesamowitemu przesłaniu towarzyszył również wysoki poziom artystyczny. Jeden ze spektakli każdej z trzech realizacji będzie tłumaczony na
Polski Język Migowy, po to by dać okazję do przeżyć teatralnych również osobom niesłyszącym.

Misterium Męki Pańskiej- każda
chętna osoba powyżej 14 roku
życia. Spektakl - każda chętna
osoba powyżej 14 roku życia.
Jasełka - każda chętna osoba bez
ograniczeń wiekowych.

Zadanie będzie realizowane w Myślenicach. Jego obszar
oddziaływania to powiaty: myślenicki, nowotarski, suski
i tatrzański.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Czasław i okolicznych miejscowości leżących w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 964, rowerzystów
amatorów oraz innych uczestników ruchu podróżujących drogą alternatywną dla „Zakopianki” w kierunku Zakopanego - poprzez budowę chodnika. Powstanie w/w inwestycji
znacznie poprawi stan bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Adresatami zadania będą zarówno Miejscowość Czasław w gminie Raciechowice
mieszkańcy wsi Czasław (w tym
(województwo małopolskie).
dzieci i seniorzy), jak i inni
uczestnicy ruchu drogowego
DW964, która jest alternatywą dla
"Zakopianki".

87 000,00 zł

150 000,00 zł

DOSKONALENIE
PRZEZ SZKOLENIE
DZIECI I
MŁODZIEŻY W
MYŚLENICACH I
OKOLICACH
POD 6

Droga do
zdrowia.

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 zadania jest
doskonalenie umiejętności piłkarskich dzieci i młodzieży z Myślenic i okolic poprzez systematyczny trening piłkarski. Zapewnienie wysokiego standardu szkolenia młodych ludzi
wymaga wyposażenia klubów sportowych (Respekt Myślenice, Sęp Droginia, KS Dalin Myślenice, Szkółka Piłkarska Gościbia Sułkowice) w niezbędny sprzęt treningowy: dresy,
pulsometry, fitlight trainer, bramkę przenośną pełnowymiarową, dmuchaną zjeżdżalnię dla dzieci (która będzie wykorzystywana podczas organizowanych mini turniejów i
turniejów), jak również piłki oraz inny drobny sprzęt treningowy. Dla zapewnienia komfortowych warunków rozgrywania meczy - co też jest częścią procesu szkoleniowego
planowany jest wynajem dwóch kabin dla zawodników na 12 osób, aby można było organizować mecze kontrolne. Podsumowaniem zadania będzie turniej połączony z festynem na
zakończenia lata dla uczestników szkolenia i ich rodzin. Realizacja zadania 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. Masiowa
(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 subregionie Podhalańskim.

Dziewczęta i chłopcy w wieku od 5- Myślenice, Sułkowice, Lubień, Tokarnia, Jordanów,
18 lat, którzy trenują piłkę nożną, Nowy Targ.
w szczególności najmłodsi piłkarze
i piłkarki

Przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dużym wysiłkiem mieszkańców w dużej mierze w ramach poprzednich edycjach Budżetu obywatelskiego zaadaptowano piękny
zabytkowy obiekt na Centrum Edukacji Prozdrowotnej obiekt jest gotowy do rozpoczęcia działalności w pełni. Budynek jest odnowiony i w pełni wyposażony. Brakuje tylko drogi
dojścia do tego budynku dla niepełnosprawnych. Chcemy stworzyć szansę korzystania z zajęć edukacyjnych, warsztatów organizowanych w tym obiekcie dla tych osób.
Umożliwienie dojazdu oraz parkowania osobom niepełnosprawnym do Centrum Edukacji Prozdrowotnej to ważna inicjatywa dla przyszłych beneficjentów. Droga aktualnie jest
wyżwirowana, lecz bez nawierzchni umożliwiającej dojazd osobom na wózkach, zaparkowanie dla niepełnosprawnych jest barierą nie do pokonania. Dojazd do Centrum Edukacji
Prozdrowotnej zaspokoi potrzeby osób niepełnosprawnych, umożliwi swobodny dostęp co zapobiegnie wykluczeniu ich ze względu na brak dostępności do budynku.

W Centrum Edukacji
Centrum Edukacji Prozdrowotnej, ul. Ciągłówka 8, 34Prozdrowotnej odbywać się będą 500 Zakopane
zajęcia edukacji zdrowotnej dla
pacjentów oddziałów
rehabilitacyjnych, dla osób
niepełnosprawnych a także dla
mieszkańców Subregionu
Podhalańskiego według
harmonogramu planowanego na
każdy miesiąc W Centrum
zaangażowani będą
profesjonaliści z zakresu dbania o
zdrowie I jego promocji w
szerokim ujęciu (medycy, ochrona
środowiska, itp.).

POD 7

FutboLove
Małopolskie na
Podhalu

143 100,00 zł

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających się we wzajemnym rozwoju: Wisła Czarny Dunajec, LKS
Lachy Lachowice, MAF, działających na terenie gmin Czarny Dunajec (powiat nowotarski) i Stryszawa (powiat suski). Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup: - 300 kompletów
(po 100 na klub) strojów sportowych meczowych (koszulka, spodenki, getry) z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu
Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie wraz z numerem na koszulce;
- 300 kompletów dresów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów
POD 8
sportowych uczestniczących w projekcie (po 100 szt. na klub);
- 300 szt. wysokiej jakości piłek meczowych rozm. 4 i 5 (po 100 szt. na klub);
- 2 kompletów bramek o wymiarach: 3x1,5 m oraz 5x2 m (dla każdego z klubów).
- wypożyczenie boiska mobilnego pod kątem przeprowadzenia pokazowych treningów i małych gier dla zawodników z klubów-beneficjentów;
- organizacja i obsługa turnieju sportowego finalizującego projekt, w tym przede wszystkim – zapewnienie profesjonalnych sędziów, opieki medycznej, animatorów, a także
poczęstunku dla wszystkich uczestników oraz pamiątkowych medali i pucharów za uczestnictwo.
Futbolowe Żaki - CEL GŁÓWNY ZADANIA: wsparcie dla klubów sportowych, które szkolą najmłodszych adeptów piłki nożnej w grupach żak (dzieci w wieku 7-8 lat). W związku z wciąż rosnącą
Subregion
tendencją szkolenia dzieci w wieku wczesno-szkolnym, w szczególności pod kątem rozwoju motorycznego, sprawnościowego, od kilku lat organizowane są rozgrywki sportowe w
Podhalański
tej kategorii wiekowej (bez klasyfikacji punktowych), a unifikacja przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej wymogła na klubach konieczność posiadania bramek o nie typowych
POD 9
(dotychczas) rozmiarach 3x1,55 oraz piłek o najmniejszym rozmiarze 3. Zadanie ma na celu wyposażyć kluby, które są wypisane w punkcie IV podpunkt 4. Sprzęt który jest
przewidziany dla Klubów to: - 28 kompletów bramek (1-2 komplety na klub – w zależności od ilości posiadanych drużyn) o wymiarach 3x1,55; - 11 kompletów bramek (1-2 komplety
na klub – w zależności od ilości posiadanych drużyn) o wymiarach 3x1; - 165szt. piłek o rozmiarze 4 siatkowa (po 15 na drużynę); - 420szt. piłek o rozmiarze 3 (po 15 na drużynę).

dzieci i młodzież uprawiający piłkę gmina Czarny Dunajec, gmina Stryszawa
nożną, w szczególności najmłodsi
adepci futbolu: skrzaty, żaki, orliki,
ale także młodzicy, trampkarze,
juniorzy - przynależący do klubów
prężnie działających na rzecz
społeczności lokalnych.

Dzieci w wieku 5-8 lat uprawiające
piłkę nożną w kategorii Żak i
Skrzat oraz kluby sportowe
prowadzące taką działalność
szkoleniową

Gminy Powiatu nowotarskiego: Czorsztyn Nowy Targ,
Czarny Dunajec, Szczawnica, Szaflary, Łapsze Niżne,
Lipnica Wielka Rabka-Zdrój, Jabłonka
Gminy Powiatu tatrzańskiego: Biały Dunajec, Zakopane,
Bukowina Tatrzańska

Kim naprawdę
jestem?
Warsztaty i
POD 10 prelekcje nt.
regionalizmu dla
dzieci, młodzieży i
dorosłych.

Mieszkańcy gmin z terenu
powiatu nowotarskiego i
tatrzańskiego.

Gmina Lipnica Wielka, Gmina Czarny Dunajec, Gmina
Kościelisko, Gmina Bukowina Tatrzańska.

Celem projektu jest aktywne uczestnictwo w działaniach edukacyjnych, których celem jest poznawanie i odkrywanie lokalnej kultury. Projekt ma być alternatywą dla spędzania
czasu w świecie wirtualnym. W ramach projektu będą się odbywać prelekcje i warsztaty mające na celu wzbudzenie świadomości przynależności do regionu przez jego
mieszkańców. Prowadzone on będą przez wykwalifikowanych regionalistów i społeczników oraz instruktorów tańca i śpiewu. Na zakończenie odbędzie się konkurs wiedzy
regionalnej wraz z uroczystym koncertem oraz konferencja.

150 000,00 zł

150 000,00 zł

149 885,00 zł

146 400,00 zł

Kocham Piłkę Subregion
Podhalański
POD 11

Kreatywne
warsztaty dla
młodzieży "Pociąg
do kultury" Dworzec
Kulturalny PKP
Chabówka

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego 2 klubów działających na terenie powiatu nowotarskiego: LKS Lubań Maniowy, NKP Podhale Nowy Targ. Cel ten
zrealizowany zostanie poprzez zakup: - 240 kompletów (po 120 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; - 240 kompletów dresów z pełną
identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie
(po 120 na klub); - 240 szt. wysokiej jakości piłek (po 120 na klub); - 240szt. wysokiej jakości ortalionów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa
Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie (po 120 na klub); - 240 szt. profesjonalnych Torby (po 120
na klub).

dzieci i młodzież uprawiające piłkę Powiat Nowotarski: gmina Nowy Targ oraz Czorsztyn
nożną, w szczególności najmłodsi
adepci futbolu: skrzaty, żaki i
orliki, ale też młodzicy,
trampkarze, juniorzy przynależący do klubów prężnie
działających na rzecz swoich
społeczności lokalnych.

Krótki opis zadania (czego dotyczy, jaki jest jego główny cel, jaki problem rozwiązuje lub jaką potrzebę zaspokaja, dlaczego warto zagłosować na to zadanie, najważniejsze działania Młodzież w wieku 12-18 lat,
związane z jego realizacją):
zamieszkująca obszar powiatu
Działania w ramach projektu Kreatywne warsztaty dla młodzieży „Pociąg do kultury” – Dworzec Kulturalny PKP Chabówka koncentrują się na organizacji warsztatów dla dzieci i
nowotarskiego.
młodzieży w wieku 12-18 lat z powiatu nowotarskiego z zakresu: nauki gry na instrumentach (gitara, pianino, perkusja), nauki śpiewu, warsztatach fotograficznych, aktorskich i
kulinarnych. Ideą warsztatów jest stworzenie projektu edukacyjno-kulturalnego, w którym poprzez bezpośredni kontakt z ekspertami z różnych dziedzin, zachęcamy młodzież do
otwarcia się na sztukę, komunikację, nowoczesną fotografię i ekologiczne gotowanie, przełamanie barier oraz rozwijanie swoich talentów. Na zakończenie działań i warsztatów
muzycznych zorganizowany zostanie festiwal Muzyki Autorskiej CLEAN SOULS mający na celu promocje młodych artystów tworzących własne teksty, własną muzykę i własne
wykonanie sceniczne. Nagrodą będzie możliwość nagrania płyty z singlem zwycięzcy. Podczas festiwalu, poza uczestnikami wystąpią też zaproszone gwiazdy muzyczne i lokalni
muzycy. Projekt, poprzez zróżnicowaną ofertę warsztatów, ma stworzyć szansę rozwoju dla młodzieży zainteresowanej różnymi dziedzinami sztuki, nowoczesną fotografią i
zdrowym odżywianiem. Poprzez zatrudnienie wyspecjalizowanej kadry, w tym zawodowych artystów, można będzie stworzyć twórczą atmosferę budowania lokalnego centrum
sztuk - miejsca alternatywnych zajęć dodatkowych, będących uzupełnieniem tych proponowanych w szkołach masowych. Wszystkie działania prowadzone w ramach projektu są
bezpłatne.

POD 12

Kursy języka
Kursy języka angielskiego dla mieszkańców gminy Sułkowice i całego powiatu Myślenickiego pozwolą wyrównać szanse edukacyjne dzieciom z terenów wiejskich oraz pozwolą
angielskiego dla dorosłym mieszkańcom podnieść swoje kwalifikacja zawodowe.
dzieci i dorosłych
POD 13 w Krzywaczce,
gmina Sułkowice

Działania w ramach projektu realizowane będą na
terenie starego dworca kolejowego w Chabówce, który
obecnie jest zaadaptowany na potrzeby organizacji
warsztatów, małych koncertów oraz pomieszczeń
biurowych. Szczegółowy adres: Dworzec Kulturalny PKP
Chabówka, Chabówka 268A, 34-720 Chabówka Lokal
Dworca Kulturalnego PKP Chabówka zajmuje wielkość
85m². Posiada w pełni wyposażoną kuchnię, toaletę,
oraz salę widowiskowo-koncertową. Sala widowiskowa
ma wydzielone miejsce na scenę z kurtyną, krzesła,
ławki. W jej wyposażeniu znajduje się również
profesjonalne oświetlenie oraz podstawowy sprzęt
multimedialny (telewizor LCD, wieża muzyczna,
głośniki). Lokal jest siedzibą Fundacji „Mądra Europa”,
organizacji non profit zajmującej się kulturą i edukacją.
Miejsce to stworzone zostało i obecnie funkcjonuje w
celu realizacji zadań statutowych fundacji , które mają
na celu patronat oraz promocję sztuki i kultury. W chwili
obecnej lokal ten jest miejscem spotkań i koncertów
lokalnych zespołów muzycznych. Udział w warsztatach
mogą wziąć natomiast mieszkańcy całego powiatu
nowotarskiego, stąd obszar oddziaływania projektu
dotyczy całego powiatu.

Adresatami zadania są mieszkańcy Miejscem realizacji będzie wieś Krzywaczka, ale będzie
gminy i całego powiatu: dzieci,
ono oddziaływać na wszystkich mieszkańców gminy i
młodzież i dorośli, którzy chcą
powiatu.
rozpocząć naukę języka lub
udoskonalić nabyte już
umiejętności językowe.

150 000,00 zł

102 940,00 zł

109 500,00 zł

Leśna szkółka dla
mieszkańców
powiatu
myślenickiego.

POD 14

Zadanie “Leśna Szkółka” zakłada stworzenie oferty bezpłatnych warsztatów i wydarzeń skierowanych do osób zamieszkujących w powiecie myślenickim. Projekt inspirowany jest
wywodzącą się ze Skandynawii ideą leśnych szkół i przedszkoli. Zajęcia bez ścian i sufitów, obcowanie z naturą w otoczeniu łąk i lasów, przy szumie drzew i śpiewie ptaków.
Podtrzymywanie tradycji i kultury ludowej. Nauka szacunku do ziemi, przyrody i dziedzictwa: rodzinnego, regionalnego, narodowego. Te hasła oddają główne idee, które
przyświecają Leśnej Szkółce, która w ramach niniejszego projektu powstanie w regionie ziemi myślenickiej. Proponowany program obejmuje szeroki wachlarz warsztatów o różnej
tematyce m.in.: tworzenie budek i karmików dla ptaków, rozpoznawanie dzikich roślin jadalnych, podstawy ziołolecznictwa, tworzenie perfum z olejków eterycznych. Drugi moduł
zajęć stanowić będą warsztaty kulturowe m.in.: przyrządzanie potraw, oraz gotowanie w kotle nad ogniskiem. Są to proponowane tematy oferta zajęć będzie rozwijana.
Warsztatom towarzyszyć będą różne aktywności ruchowe min. wyprawy, gry i zabawy z dawnych lat, gdzie uczestnicy poznają zabawy w które grali ich rodzice i dziadkowie. Na
podstawie wieloletnich obserwacji i przeprowadzonych badań udowodniono, że większość dysfunkcji rozwojowych w sferze psychosomatycznej, takich jak ADHD, alergie, skłonność
do nadwagi, depresji może mieć swe źródła w bardzo ograniczonym lub zupełnym braku kontaktu dzieci z naturą. Współczesna kultura to kultura ludzi podłączonych do sieci i
jednocześnie osób, które w zastraszającym tempie tracą – naturalny kontakt z przyrodą. Na przestrzeni ostatnich dekad ilość dysfunkcji rozwojowych szybko rośnie, czemu
towarzyszy ograniczenie czasu poświęcanego przez dzieci na swobodna zabawę na łonie natury. Impulsem do stworzenia projektu stała się także kampania Indoor Generation,
pokazująca, że jesteśmy pokoleniem które 90% swojego życia spędza w zamkniętych pomieszczeniach. Projekt odpowiada na potrzebę stworzenia unikalnego programu zajęć,
którego głównym założeniem jest fakt, iż odbywają się one w plenerze, gdzie uczestnicy spędzają czas w otoczeniu przyrody. W ten sposób chcemy uchronić nasze dzieci przed
zespołem deficytu natury oraz odbudować więzi łączące człowieka z przyrodą. Drugi moduł to zajęcia ogólnoruchowe połączone ze speed-ballem. Projekt został przemyślany w taki
sposób, aby zapewnić dużą różnorodność zajęć plenerowych co będzie sprzyjało rozwijaniu zainteresowań, odkrywaniu talentów oraz budowaniu postaw proekologicznych u
młodego pokolenia. Celem zadania jest stworzenie szerokiej oferty zajęć.

Proponowane działania kierujemy
do dzieci i młodzieży, w
wybranych wydarzeniach mogą
wziąć udział także osoby dorosłe.

Zadanie kierujemy do mieszkańców powiatu
myślenickiego. Miejscem realizacji warsztatów będzie
zielony teren w otoczeniu łąk, lasów i strumyków.
Miejscem realizacji zajęć sportowych będą
ogólnodostępne boiska sportowe (jedno lub kilka
miejsc).

150 000,00 zł

Liga Siatkówki im. W oparciu o dotychczasowe turnieje Memoriał Grzegorza Wesołowskiego i rosnące zainteresowanie powstał pomysł organizacji amatorskiej ligi siatkówki dla mieszkańców
Zadanie jest skierowane do dzieci, Wszystkie gminy z terenu powiatów nowotarskiego,
Grzegorza
subregionu Podhalańskiego. Rozgrywki mają na celu stworzenie atrakcyjnych i zróżnicowanych form spędzania czasu dla mieszkańców subregionu oraz integrację osób poprzez
młodzieży, dorosłych i seniorów suskiego, myślenickiego i tatrzańskiego.
Wesołowskiego wspólny udział we współzawodnictwie sportowym. Dodatkową korzyścią, jaką niesie ze sobą organizacja wydarzenia sportowego na skalę całego regionu, jest promocja aktywnego
POD 15
spędzania czasu. Na zakończenie ligi w listopadzie 2022 roku planowany jest turniej dla najlepszych drużyn z uroczystym zakończeniem i koncertem.

ŁAŁtfit! - boiskowi
dżentelmeni.
Małopolska
wspiera piłkarzy
(Subregion
Podhalański).
POD 16

Łyżwiarstwo dla
każdego
POD 17

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 myślenickiego - Pcimianka Pcim (gmina Pcim) oraz Lubomir Wiśniowa (gmina Wiśniowa)
poprzez zakup:
- 240 kompletów (po 120 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,
- 240 sztuk (po 120 na klub) dresów treningowych z pełną identyfikacją wizualną obejmującą logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz herby
klubów sportowych uczestniczących w projekcie,
- 240 sztuk (po 120 na klub) wysokiej jakości piłek meczowych w rozmiarach „4” i „5”,
- 2 zestawów przenośnych bramek treningowych (po 1 na klub). Obok zakupu sprzętu, w ramach zadania przewidziano również organizację turnieju sportowego podsumowującego
projekt, na który zaproszone zostaną lokalne osobistości, co będzie stanowiło kolejną formę promocji działań finansowanych ze środków Województwa Małopolskiego w ramach
Małopolskiego Budżetu Obywatelskiego. Turniej umożliwi również najmłodszym adeptom piłki nożnej – piłkarzom zrzeszonym w klubach objętych wsparciem, zaprezentowanie się
w nowym sprzęcie. 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
Miejsce realizacji: Gminy Pcim i Wiśniowa, obszar
Podhala, uprawiający piłkę nożną, oddziaływania: powiat myślenicki.
w szczególności najmłodsi adepci
futbolu - skrzaty, żaki, orliki, ale
także młodzicy, trampkarze,
juniorzy - przynależący do klubów
sportowych cieszących się
największym szacunkiem lokalnej
społeczności powiatu
myślenickiego.

W ramach zadania „Łyżwiarstwo dla każdego” chcielibyśmy wypożyczyć przenośne lodowisko o wymiarach 30 metrów długości -18 metrów szerokości. W skład inwestycji wchodzi Łyżwiarze, rolkarze,. Przedział
lodowisko sztucznie chłodzone z bandami i sprzętem do utrzymania lodu. Dokładny typ lodowiska musi określić podwykonawca w fazie specyfikacji tak aby współgrała i nie
wiekowy 3-65 lat.
kolidowała z podłożem tartanowym. Dodatkowo wykwalifikowana kadra przeszkoli 100 zainteresowanych adeptów łyżwiarstw szybkiego na tym lodowisku. Zajęcia odbywać będą
się dwa razy w tygodniu w wymiarze czterech godzin w dwóch grupach wiekowych podzielonych na dzieci i dorosłych. Szkolenie będzie odbywać się przez trzy miesiące w zimie w
okresie trwania projektu. W sumie liczba godzin szkoleniowych będzie wynosiła 48 godzin.

145 000,00 zł

150 000,00 zł

Miasto/gmina Zakopane

137 000,00 zł

Małopolska
Akademia Futbolu
dla Subregionu
Podhalańskiego
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CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających się we wzajemnym rozwoju: KS Zakopane, MKS Babia
Góra Sucha Beskidzka, Małopolskiej Akademii Futbolu, działających na terenie gmin Zakopane (powiat tatrzański) i Sucha Beskidzka (powiat suski). Cel ten zrealizowany zostanie
poprzez zakup:
- 300 kompletów (po 100 na klub) strojów sportowych meczowych (koszulka, spodenki, getry) z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego,
logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie wraz z numerem na koszulce;
- 300 kompletów dresów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów
sportowych uczestniczących w projekcie (po 100 szt. na klub);
- 300 szt. wysokiej jakości piłek meczowych rozm. 4 i 5 (po 100 szt. na klub);
- 2 kompletów bramek o wymiarach: 3x1,5 m oraz 5x2 m (dla każdego z klubów).
- wypożyczenie boiska mobilnego pod kątem przeprowadzenia pokazowych treningów i małych gier dla zawodników z klubów-beneficjentów;
- organizacja i obsługa turnieju sportowego finalizującego projekt, w tym przede wszystkim – zapewnienie profesjonalnych sędziów, opieki medycznej, animatorów, a także
poczęstunku dla wszystkich uczestników oraz pamiątkowych medali i pucharów za uczestnictwo.

dzieci i młodzież uprawiający piłkę gmina Zakopane, gmina Sucha Beskidzka
nożną, w szczególności najmłodsi
adepci futbolu: skrzaty, żaki, orliki,
ale także młodzicy, trampkarze,
juniorzy - przynależący do klubów
prężnie działających na rzecz
społeczności lokalnych.

MAŁOPOLSKA
KOCHA
SIATKÓWKĘ wsparcie szkółek i
POD 19 klubów
siatkarskich z
subregionu
Podhalańskiego.

Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z rejonu powiatów: nowotarskiego i myślenickiego prowadzących doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących udział Zadanie jest skierowane do dzieci, Nowy Targ, Myślenice, Pcim.
w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (piłki, siatki) oraz finansowanie ryczałtów sędziowskich i
młodzieży, dorosłych i seniorów
transportu na zawody sportowe. Zadanie ma na celu wzmocnienie Klubów siatkarskich subregionu Podhalańskiego, aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać uprawiających piłkę siatkową.
pasję oraz pogłębiać umiejętności w zakresie piłki siatkowej wśród swoich zawodników. Zadanie
skierowanie dla szkółek i klubów siatkarskich szkolących w sposób ogólnodostępny dla każdego.

MUZYKA I
SŁOWO. Cykl
koncertów
kameralnych w
POD 20 wykonaniu
filharmoników
krakowskich

"MUZYKA I SŁOWO. Cykl koncertów kameralnych w wykonaniu filharmoników krakowskich" to edukacyjny cykl, bezpłatnych koncertów kameralnych, połączony z prelekcją.
Głównym założeniem projektu jest edukacja oraz integracja lokalnej społeczności (głównie osób starszych) poprzez udostępnienie zasobów kultury muzycznej. Wzbogacenie
kalendarza muzycznego wszędzie tam gdzie dostęp do wydarzeń artystycznych jest utrudniony.
Osoby występujące podczas koncertów, instrumentaliści i wokaliści, są pracownikami Filharmonii Krakowskiej, dzięki czemu koncerty wykonywane są na najwyższym poziomie
artystycznym. Prelegenci zaangażowani do projektu na co dzień współpracują z Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziałem Teorii Akademii Muzycznej w
Krakowie. Koncerty adresowane są do Seniorów zrzeszonych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Instytucjach Kultury, Gminnych Ośrodkach Kultury, Domach Parafialnych,
Dziennych Domach Pomocy Społecznej itd. Projekt zakłada organizację 24 spotkań (12 koncertów tematycznych w dwóch lokalizacjach na terenie Suchej Beskidzkiej oraz Zawoi).

"MUZYKA I SŁOWO. Cykl
koncertów kameralnych w
wykonaniu filharmoników
krakowskich" adresowane są do
Seniorów 60+

Działania z dziedziny narciarstwa biegowego zostały zapoczątkowana na terenie Gminy
Nowy Targ już w 2010 roku, poprzez realizację mikroprojektu pt. Śladami olimpijczyków,
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013. Wtedy to okazało się, że Gmina Nowy Targ posiada ogromny potencjał, zarówno terenowy jak i personalny.
W sierpniu tego roku została zakończona inwestycja w Klikuszowej pn. Centrum Narciarstwa Biegowego Gorce – Klikuszowa (dofinansowana ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020), która stanowi uzupełnieniem infrastruktury narciarstwa biegowego na terenie gminy. Świetnie utrzymana trasa
narciarska na Turbacz i nowo otwarte centrum Narciarstwa Biegowego coraz częściej wykorzystywane są m.in. przez młodzież szkolną i dzieci nie tylko w celach rekreacyjnych, ale
także w ustanawianiu życiowych rekordów, co ukazuje budzącego się ducha sportowej rywalizacji, którego trzeba wzmocnić odpowiednimi treningami, prowadzonymi przez
wyspecjalizowaną kadrę. W ramach budżetu obywatelskiego wnioskodawca przewidział zajęcia dla nauczycieli/kadry szkoleniowej w celu doskonalenia swoich umiejętności
trenerskich. Tak przygotowana kadra trenerska będzie mogła profesjonalnie przeprowadzić zajęcia szkoleniowe z dziećmi i przygotowywać je do wspólnej rywalizacji. Aby dzieci
oraz młodzież z terenu Gminy Nowy Targ mogły trenować regularnie, niezależnie od pór roku, które by je ograniczały, muszą zostać wyposażone w komplety narciarskie.
Pod koniec projektu planuje się zorganizowanie festiwalu narciarstwa biegowego gdzie kadra szkoląca, dzieci i młodzież będą mogły sprawdzić swoje nabyte umiejętności w
praktyce.

Projekt skierowany jest do dzieci i Gmina Nowy Targ
młodzieży z terenu Gminy Nowy
Targ oraz nauczycieli/
szkoleniowców którzy chcieliby
podnieść swoje kwalifikacje

3. 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.

Narciarstwo
biegowe dla
każdego

POD 21

POD 22

3. największa
góralska Majówka
w Polsce dla Ojca
Świętego Jana
Pawła II

150 000,00 zł

150 000,00 zł

Sucha Beskidzka: ZAMEK W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
Zawoja: BABIOGÓRSKIE CENTRUM KULTURY IM. DR
URSZULI JANICKIEJ-SŁYSZ
113 300,00 zł

140 000,00 zł

Zadanie będzie realizowane na terenie wsi Raba Wyżna
– błonia rabiańskie w rejonie kościoła parafialnego.
Obszar oddziaływania to wszystkie gminy subregionu
podhalańskiego.
150 000,00 zł

NIEWIDOMI I MY - Zajęcia z pełnosprawnymi dziećmi i dorosłymi z udziałem osób niewidomych prowadzących, nauka tolerancji, zasad pomocy i zachowania wobec osób niewidomych. - Zajęcia z
POMOC,
osobami niewidomymi i ich rodzinami, aktywacja osób niewidomych, nauka poruszania się po mieście i załatwienia sprawy. - Zajęcia z seniorami, nauka korzystania z informacji
AKCEPTACJA,
pozawzrokowych, oswajanie słabnącego wzroku dla utrzymania jak najwyższej aktywności. - Zajęcia dla instytucji, uczące pracowników zasad zachowania, wsparcia i obsługi osób
TOLERANCJA
niewidomych. Zajęcia będą prowadzone przez osobę niewidomą, ociemniałą. Warsztaty : - Szkoły i Przedszkola ilość (ok 30), ilość godzin ok 150 1. Przedszkola : - grupy wiekowe
3,4 lat - 20 do 50 osób – ok 2 godz. - grupa wiekowa 5 lat - 20 do 50 osób – ok 2 godz. 2. Szkoła Podstawowa : - klasy 0-2 - 50 do 100 osób – ok 2 godz. - klasy 3-5 - 50 do 100 osób –
POD 23
ok 2 godz. - klasy 6-8 - 50 do 100 osób – ok 2 godz. 3. Szkoły ponadpodstawowe : - klasa 2 – ok 100 osób – ok 2 godz. - klasa 3 - 100 osób – ok 2 godz. Inne warsztaty : niepełnosprawni – ok 20 osób 2 godz. - osoby niewidome + opieka indywidualne -2,3 osoby ok 2 godz. - biura, urzędy, zakłady pracy- grupy ok 10 osób ok 2 godz. - sklepy, apteki – 2
do 5 osób – 2 godz. - zajęcia z seniorami – 10 do 20 osób – 2 godz. E24- zajęcia otwarte – 2 godz.

POD 24

Orawa
Armwrestling
Challenge International Cup
Małopolska 2022

Orawski Duathlon
POD 25
PEŁNOSPRAWNI
PRZEZ SPORT
2022 - treningi
dzieci i dorosłych
POD 26 z
niepełnosprawno
ścią w Powiecie
Tatrzańskim
Piłkarski rozwój
talentów w
Powiecie
Myślenickim
POD 27

Podhalańskie
granie Subregion
Podhalański
POD 28

Zadanie jest nastawione na jak
najszerszą grupę odbiorców,
niezależnie od wieku, płci czy
statusu. Każdy mieszkaniec czy
jego krewny może być dotknięty
utratą wzroku lub na swojej
drodze spotkać
niepełnosprawnego. Z warsztatów
może skorzystać każdy chętny do
współpracy.
Orawa Armwrestling Challenge - International Cup Małopolska 2022 - międzynarodowy turniej w siłowaniu na ręce (piątek, sobota, niedziela) Armwrestling to niszowy ale bardzo
Zawodnicy walczą w kategoriach
atrakcyjny sport walki przy stole, który w ostatnich latach zyskuje coraz większą popularność. Celem turnieju jest: propagowanie aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży, osób
żeńskich i męskich z podziałem na
dorosłych w rywalizacji sportowej, popularyzacja dyscypliny. Poprzez turniej będzie promowana aktywność fizyczna dzieci, krzewienie kultury fizycznej, szerzenie idei fair-play oraz kategorię wagowe w kategoriach
ograniczenie agresji i zachowań patologicznych, integracja, a także walka z wykluczeniem osób niepełnosprawnych z imprez sportowych. Udział w rywalizacji sportowej stworzy
wiekowych:
uczestnikom możliwość integracji z rówieśnikami, zaś najważniejszym aspektem turnieju będzie walka z tzw. chorobom cywilizacyjnymi oraz pożyteczne zagospodarowanie czasu
- osoby niepełnosprawne,
wolnego, a także walka z wykluczeniem osób niepełnosprawnych. Ta piękna dyscyplina sportu wypełniona po brzegi emocjami, które w zaciętych pojedynkach łączą się z muzyką, - dzieci i młodzież do 18 lat,
grą świateł, tworzą niezapomniane widowisko. Od 2013 roku w Jabłonce UKS Niedźwiedzie Orawy szkoli dzieci, młodzież i osoby dorosłe. W orawskim klubie trenuje obecnie ponad - osoby do 40 roku życia,
50 zawodników z różnych środowisk. Nasi zawodnicy to wielokrotni medaliści Mistrzostw Polski i Pucharu Polski. W latach 2015,2017, 2018, 2019, 2020 nasz klub zdobył tytuł
- osoby powyżej 40 roku życia.
najsilniejszego klubu w Polsce w klasyfikacji generalnej! Zawodnicy orawskiego klubu od lat zasilają polską kadrę narodową zdobywając najwyższe trofea na arenie
międzynarodowej.
Inicjatywa polegać ma na zorganizowaniu duathlonu czyli połączenia biegów i jazdy na rowerze. Zmagania sportowe na terenie położony w pobliżu Babiej Góry mają być odskocznią Wszyscy mieszkańcy subregionu.
od codziennego świata oraz mają dać możliwość poczucia ducha rywalizacji dla uczestników. Aktywność fizyczna jest nieodzownym elementem zdrowego trybu życia i ma pomagać
mieszkańcom subregionu w utrzymaniu sprawności.
Zadanie jest kontynuacją poprzednich zadań BO Małopolski, realizowanych w latach 2016-2 020. Celem zadania jest całoroczna aktywizacja sportowa osób niepełnosprawnych z
Niepełnosprawni - dzieci w wieku
Podhala, integracja społeczna, wytworzenie nawyku zachowań prozdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom i wykluczeniu.
5-17 lat, oraz dorośli w wieku 18i-,
Zadanie polega na organizacji i prowadzeniu całorocznych, multi-sportowych treningów dla minimum 50 osób - dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną,
w tym seniorzy —50 osób.
oraz następstwem chorób, wypadków lub podeszłego wieku.
Dodatkowo uczestnicy
pełnosprawni - np. rodzeństwo
niepełnosprawnych,
wolontariusze, jako partnerzy
sportowi osób
niepełnosprawnych.
Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich działających na terenie gmin powiatu myślenickiego - Gminy Myślenice oraz Gminy Siepraw - Dzieci i młodzież oraz dorośli z
szkółek piłkarskich klubów sportowych Orzeł Myślenice oraz Karpaty Siepraw. Cel zostanie zrealizowany przez zakup:
terenu Gmin Myślenice oraz
- zakup 280 kompletów dresów sportowych oraz koszulek treningowych z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu
Siepraw, a także zawodnicy innych
Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie wraz z numerem na dresie;
klubów i ich rodzice, którzy
- 250 szt. wysokiej jakości piłek meczowych rozm. 4 i 5 (po 125 szt. na klub);
wezmą udział w pikniku wraz z
- organizacja i obsługa turnieju sportowego finalizującego projekt, w tym w szczególności zapewnienie profesjonalnych sędziów, animatorów, a także poczęstunku dla wszystkich
turniejami będącymi
uczestników. Na wydarzeniu wiele atrakcji towarzyszących dla całych rodzin, a także przede wszystkim uczestników turniejów.
podsumowaniem realizacji
zadania.
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego 3 klubów działających na terenie powiatu nowotarskiego: LKS Bór Dębno, LKS Lubań Tylmanowa, oraz powiat
myślenicki: KS Luboń Skomielna Biała. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup: - 300 kompletów (po 100 na klub) strojów sportowych meczowych (koszulka, spodenki, getry) z
pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w
projekcie; - 300 kompletów dresów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby)
klubów sportowych uczestniczących w projekcie (po 100 na klub); - 300 szt. wysokiej jakości piłek (po 100 na klub); - 300szt. wysokiej jakości ortalionów z pełną identyfikacją
wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie (po 100 na
klub).

Miasta oraz wsie na terenie powiatów: Nowotarski,
Tatrzański oraz Myślenicki.

61 000,00 zł

Międzynarodowy zasięg - ściągający zawodników z całej
Polski oraz Europy + osoby towarzyszące
oraz kibice.
89 200,00 zł

Gmina Lipnica Wielka
62 000,00 zł
Obiekty sportowe, rekreacyjne, w Powiecie Tatrzańskim
i Nowotarskim.

150 000,00 zł

Gmina Myślenice, Gmina Siepraw, Powiat Myślenicki

122 000,00 zł

dzieci i młodzież uprawiające piłkę Powiat nowotarski: gmina Nowy Targ, Ochotnica Dolna
nożną, w szczególności najmłodsi Powiat myślenicki: gmina Lubień
adepci futbolu: skrzaty, żaki i
orliki, ale też młodzicy,
trampkarze, juniorzy przynależący do klubów prężnie
działających na rzecz swoich
społeczności lokalnych.

POWIATOWE DNI ZADANIE DOTYCZY PROMOCJI ZACHOWAŃ SPRZYJAJĄCYCH ZDROWIU W FORMIE PIKNIKU RODZINNEGO, PO JEDNYM DLA KAŻDEJ Z DZIEWIĘCIU GMIN. ZASPOKAJA POTRZEBĘ
Wszyscy mieszkańcy we
ZDROWIA
DOSTĘPU DO INFORMACJI O SPOSOBACH ZAPOBIEGANIA CHOROBOM CYWILIZACYJNYM I PROMOCJI ZDROWIA ORAZ MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z USŁUG ZDROWOTNYCH W
wszystkich grupach wiekowych.
TYM ZAKRESIE. ZAPROSZONE NA DZIEŃ ZDROWIA BĘDĄ CAŁE RODZINY, A PROPONOWANE DZIAŁANIA ZWIĄZANE ZE ZDROWIEM (w odniesieniu do jednego, konkretnego problemu
POD 29
zdrowotnego) W FORMIE ROZRYWKOWEJ BĘDĄ KIEROWANE DO WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH.

150 000,00 zł

Powiat myślenicki
146 000,00 zł

PRAWDZIWY
WOJOWNIK NIE
WAŁCZY NA
ULICY PROGRAM
POD 30 AKTYWIZACJI
DZIECI I
MŁODZIEŻY
POPRZEZ SPORT
(Podhalański)

Bezpłatne zajęcia Ju-Jitsu dla dzieci i młodzieży wieku szkolnego oraz doposażenie klubów sportowych, w których odbywają się treningi Ju-Jitsu tak aby dzieci i młodzież mogła
korzystać bezpłatnie z profesjonalnego sprzętu sportowego w ramach treningu. Zadanie dotyczy dziedziny sportowej, głównym jego celem jest organizacja zajęć sportowych oraz
zaplecza profesjonalnego sprzętu dla uczestników zajęć sportowych i koordynacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w dyscyplinie Ju-Jitsu oraz propagowanie zdrowego i aktywnego
sposób zagospodarowania czasu wolnego, aby to uczynić w profesjonalnych warunkach dla młodych sportowców chcemy zaopatrzyć kluby sportowe w profesjonalny sprzęt do
sportu Ju-Jitsu. Zadanie skierowane jest do wszystkich chętnych dzieci bez względu na status materialny; pozwala na rozwój młodych ludzi w dziedzinie sportu Ju-Jitsu co może mieć
znaczący wpływ na przyszłość, uczy współpracy, poprawnych relacji, empatii, samodyscypliny, zapobiega patologiom, otwiera możliwości młodym ludziom; promuje subregion
podhalański jako przyjazne aktywności fizycznej i dające możliwości sportowcom. Warto zagłosować aby dać szansę dzieciom na ich rozwój i wykorzystanie możliwości jakie niesie
za sobą sportowy tryb życia. Działania jakie będą poczynione w realizacji zadania to m.in. doposażenie miejsc treningowych, wyposażenie sali treningowych w drobny sprzęt,
wyposażenie uczestników w sprzęt sportowy, sprzęt specjalistyczny do koordynowania pracy i poczynań młodych sportowców, wyszkolenie młodych sportowców. Realizacja
zadania przewidziana jest na 4 miejsca treningowe po co najmniej dwie grupy treningowe w każdej.

Zadanie jest skierowane do dzieci SUBREGION PODHALAŃSKI
i młodzieży w wieku szkolnym
Powiaty: myślenicki, nowotarski, tatrzański oraz
trenującej oraz chcącej rozpocząć wszystkie należące pod te powiaty gminy
sportową przygodę

Prowadzenie
zajęć sportowych
z badmintona,
siatkówki,
pływania i
łyżwiarstwa
szybkiego dla
mieszkańców
POD 31 powiatu
tatrzańskiego.

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. 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 2022 roku stałych zajęć sportowych w badmintona,
siatkówkę, pływanie oraz łyżwiarstwo szybkie. 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.

Zadanie jest adresowane do
dzieci, młodzieży i dorosłych,
zamieszkujących obszar powiatu
tatrzańskiego.

Rozwój
psychofizyczny
młodego
pokolenia przy
POD 32 stole
pingpongowym i
na boisku piłki
siatkowej - edycja
piąta
SADZIMY TLEN W
POWIECIE
NOWOTARSKIM

Organizacja i prowadzenie sportowych zajęć dla dzieci i młodzieży powiatu nowotarskiego ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin sportowych tenis stołowy i siatkówka.
Organizacja zawodów sportowych i letniego obozu sportowo - wypoczynkowego. Zakup sprzętu sportowego. Udział we współzawodnictwie sportowym.

Zadanie skierowane Jest do dzieci Gmina Miasto Nowy Targ, Gmina Wiejska Nowy Targ,
i młodzieży w wieku 6-18 lat z
Gmina Szaflary oraz pozostałe Gminy z powiatu
terenu powiatu nowotarskiego.
Nowotarskiego.

POD 34

Miasto Zakopane, gm. Biały Dunajec, gm. Bukowina
Tatrzańska, gm. Kościelisko, gm. Poronin.

150 000,00 zł

147 000,00 zł

Głównym celem zadania jest poprawa jakości powietrza poprzez sadzenie drzew oraz roślin w Powiecie Nowotarskim. W ramach projektu zasadzona zostanie zieleń w Nowotarskiej
Strefie Relaksu, wzdłuż ścieżki rowerowej Szlak wokół Tatr oraz w gminach Czarny Dunajec oraz Szczawnica. Dzięki realizacji projektu, poza zwiększeniem produkcji tlenu (poprzez
zakup ponad 4000 roślin oraz 8700 drzew) nastąpi poprawa walorów estetycznych oraz zwiększenie zacienienia miejsc rekreacyjnych. W ramach nasadzenia mogą być włączone
dzieci i młodzież szkół podstawowych i średnich jak również mieszkańcy powiatu nowotarskiego.

POD 33

Sport przez cały
rok - hokej na
lodzie i unihokej
dla dzieci i
młodzieży.

120 350,00 zł

Celem projektu jest organizacja i prowadzenie sportowych zajęć dla dzieci i młodzieży powiatu nowotarskiego oraz tatrzańskiego w dyscyplinie hokej na lodzie i unihokej.
Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników zadania z psychologiem sportu oraz dietetykiem. Zakup odpowiedniego sprzętu sportowego koniecznego do przeprowadzenia
treningów. Organizacja Turnieju hokejowego i unihokejowego na poziomie międzynarodowym dla uczestników projektu.

Zadanie dotyczy każdego
mieszkańca powiatu
nowotarskiego, ze względu na
położenie w najbardziej
atrakcyjnych miejscach
rekreacyjnych powiatu.

Miasto Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, Gmina Czarny
Dunajec, Miasto i Gmina Szczawnica.

Projekt służyć będzie dzieci i
Nowy Targ, Nowy Targ - gmina wiejska i pozostałe
młodzieży oraz osobom, które
gminy powiatu nowotarskiego oraz tatrzańskiego.
ukończyły 18 rok życia ale
uczestniczą lub mogą uczestniczyć
w rozgrywkach młodzieżowych.
Projekt kierowany jest do
wszystkich mieszkańców powiatu
nowotarskiego i zakopiańskiego.

146 894,00 zł

150 000,00 zł

Spotkanie
siedmiu kultur
pogranicza

Działania skierowane są do
szerokiego grona mieszkańców
pogranicza, uczniów i studentów,
przedstawicieli środowisk
twórczych, instytucji kultury,
sztuki, oświaty, jednostek
samorządowych, mniejszości
narodowych pogranicza,
animatorów kultury, a także do
turystów.

Nowy Targ, Szczawnica, Rabka Zdrój, Zakopane, Gmina
Nowy Targ, Gmina Miasto Nowy Targ, Gmina Szaflary,
Gmina Czarny Dunajec, Gmina Jabłonka, Gmina Lipnica
Wielka, Gmina Spytkowice, Gmina Raba Wyżna, Gmina
Czorsztyn, Gmina Łapsze Niżne, Gmina Krościenko
n.Dunajcem, Miasto i Gmina Szczawnica, Miasto i
Gmina Rabka Zdrój, Gmina Bukowina Tatrzańska, Gmina
Biały Dunajec, Gmina Kościelisko, Miasto Gmina
Zakopane.

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 (miejscowość: Myślenice,
Poręba, Polanka, Bysina),
Miasto i Gmina Dobczyce (miejscowość: Dobczyce,
Stojowice),
Gmina Siepraw (miejscowość: Zakliczyn, Łyczanka),
Gmina Wiśniowa (miejscowość: Wiśniowa, Lipnik),

Trasa turystyczna Mało kto wie, że wzdłuż rzeki Raba istniał w średniowieczu szlak kupiecki z kopalń soli w Bochni i Wieliczce na Węgry przebiegający m.in. przez warownie w Dobczycach i
"Szlak solny z
Myślenicach strzegące kupców oraz Rabkę Zdrój i Nowy Targ ciągnący się do Czech i Węgier przez Orawę i Spisz. Kazimierz Wielki zastał królestwo polskie drewniane a zostawił
Polski do Węgier" murowane m.in. dzięki zyskom z Żup solnych i handlu. Zadanie zakłada realizację gier miejskich, wirtualnych i realnych wydarzeń historycznych oraz strony internetowej
przez powiaty:
myślenicki,
nowotarski, suski,
POD 37 tatrzański

Do wszystkich mieszkańców
niezależnie od wieku oraz
turystów pieszych i rowerowych.
Szczególnie staramy się ułatwić
rodzicom organizację czasu
wolnego z dziećmi, które zamiast
nudzić się w domu odkrywają
zagadki oraz młodzieży, która
może się zaangażować w
tworzenie kolejnych zagadek i
gier.

Na terenie powiatów myślenicki, nowotarski, suski,
tatrzański

WIRTUALNY
BIZNES-REALNE
KOMPETENCJE!
Symulacje
biznesowe dla
nauczycieli i
uczniów
wybranych szkół
POD 38 ponadpodstawow
ych z subregionu
podhalańskiego!

Nauczyciele, uczniowie i przyszli
uczniowie 10 szkół
ponadgimnazjalnych (14-19 lat) z
Subregionu Podhalańskiego.
Szacuje się zaangażowanie: ok. 20
nauczycieli (zróżnicowana grupa
wiekowa), ok. 900 uczniów w roku
2022. Dane na podstawie
oświadczeń Państwa Dyrektorów
szkół, które zaangażowały się w
projekt. Z uwagi na wnioskowanie
o zakup określonego wariantu
abonamentu, grupa uczniów,
którzy skorzystają z symulacji
będzie zdecydowanie wyższa w
perspektywie roku 2023.

Miejscem realizacji będą sale komputerowe / sale
lekcyjne ze sprzętem komputerowym / sale lekcyjne z
urządzeniami mobilnymi należące do szkół
ponadpodstawowych Subregionu Podhalańskiego
zaangażowanych w zadanie. Obszarem oddziaływania
zadania będzie cały Subregion Podhalański (powiaty:
myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański) – jako miejsce
zamieszkania i egzystencji zaangażowanych w projekt
nauczycieli i uczniów.

POD 35

Pogranicze polsko-słowackie cechuje wyjątkowe bogactwo dziedzictwa kulturowego, które w ciągu wieków współtworzyli zamieszkujący ziemie leżące u podnóża Tatr Polacy,
Słowacy, Węgrzy, Niemcy, Łemkowie, Żydzi i Cyganie. Ślady tych siedmiu kultur przetrwały w zabytkach architektury i sztuki, w bogatych obyczajach, folklorze i rzemiośle, w muzyce
i języku. Projekt stawia sobie za cel ochronę i upowszechnianie niepowtarzalnego dziedzictwa kulturowego pogranicza, zachowanie na tym obszarze unikatowych wartości
kulturowych ukształtowanych przez wpływ siedmiu kultur oraz wykorzystanie wielokulturowości pogranicza do budowania nowych produktów kulturalnych i turystycznych. W
ramach projektu zrealizowane zostanie wydarzenie plenerowe prezentujące rzemiosła, folklor i tradycje siedmiu kultur pogranicza. Wydarzenie przyczyni się do podniesienia
atrakcyjności i konkurencyjności pogranicza, zwiększenia liczby odwiedzających ten region turystów, tworzenia kolejnych usług, a tym samym trwałego rozwoju pogranicza, którego
efektem będzie poprawa sytuacji społecznej i gospodarczej jego mieszkańców.

Sprzęt Medyczny- Projekt „Sprzęt Medyczny - Bezpieczna Małopolska" zakłada zwiększenie dostępności pomocy przedmedycznej poprzez rozbudowę Programu PAD ( ang. Public Access Defibrillation
Bezpieczna
- Publiczny Dostęp do Defibrylacji), oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców powiatu myślenickiego i przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy i obsługi AED.
Małopolska
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%.
POD 36

Zadanie „Wirtualny biznes – realne kompetencje!” ma na celu wzbudzić zainteresowanie uczniów prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Celami szczegółowymi są
wzrost wiedzy praktycznej z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy wśród uczniów i nauczycieli, wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach
lekcyjnych/pozalekcyjnych, zapewnienie narzędzia do nauki zdalnej na wypadek konieczności przejścia na kształcenie on-line. Projekt zakłada: - przeszkolenie i certyfikację ok. 20
nauczycieli z 10 szkół ponadpodstawowych z Subregionu Podhalańskiego w zakresie planowania i zarządzania własnym biznesem i wykorzystywania symulacji biznesowych
(planowanie i zarządzanie) na zajęciach, - zakup 10 abonamentów na
symulacje biznesowe (planowanie i zarządzanie biznesem) dla 10 szkół ponadpodstawowych z Subregionu Podhalańskiego (czas trwania abonamentu: styczeń 2022 - grudzień
2023), - prowadzenie zajęć z podstaw przedsiębiorczości i/lub działalności gospodarczej i/lub innych przedmiotów i/lub zajęć dodatkowych przez przeszkolonych nauczycieli z
wykorzystaniem platformy. Projekt przewiduje realizację warsztatów z wykorzystaniem symulatorów biznesu (na platformie internetowej) skierowanych dla nauczycieli oraz
obecnych i przyszłych uczniów szkół ponadpodstawowych z Subregionu Podhalańskiego. Warsztaty mogą odbywać się na zajęciach dodatkowych lub/i w ramach podstawy
programowej podstaw przedsiębiorczości lub/i podstaw działalności gospodarczej lub/i innych przedmiotów, których podstawa programowa jest zbieżna z tematyką warsztatów.
Uczestnicy będą mogli wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce podejmując realistyczne decyzje biznesowe m.in. organizacja stanowiska, zakup sprzętu, zatrudnienie
pracowników, reklama tradycyjna i internetowa, sprzedaż. Zajęcia będą realizowane w następujących szkołach: 1. Zespół Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach; 2.
Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopane; 3. Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce; 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Targu; 5.
Zespół Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach; 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu; 7. Liceum Ogólnokształcące im.
Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem; 8. Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej; 9. Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej; 10. Zespół Szkół
Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach

Gminy: Jordanów, Sucha Beskidzka, Maków
Podhalański, Budzów, Bystra-Sidzina, Stryszawa,
Zawoja, Zembrzyce ; Dobczyce, Myślenice, Sułkowice,
Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Tokarnia,
Wiśniowa ; 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

150 000,00 zł

94 500,00 zł

150 000,00 zł

100 000,00 zł

Wycieczki w góry
dla Domów
Dziecka i szkół z
powiatów:
myślenicki,
POD 39 nowotarski, suski,
tatrzański

Z piłką przez
podhale –
Subregion
Podhalański
POD 40

ZAWOJSKIE
SPOTKANIE Z
MUZYKĄ - nauka
śpiewu oraz gry
na instrumentach
dętych
POD 41

Organizacja 2 dniowych wycieczek młodzieżowych na świeżym powietrzu dla 50 grup szkolnych w schronisku górskim z warsztatami artystycznymi, survival i ekologicznymi dla klas - dzieci i młodzież szkół
szkolnych oraz Domów Dziecka i rodzin zastępczych wytypowanych w formie konkursu ekologicznego "sprzątania świata" podczas Dnia Ziemi 22 IV 2022 na bazie ilości zebranych podstawowych i
śmieci lub nakrętek od butelek jeśli będą ograniczenia w akcji sprzątania na wolnym powietrzu. Dowodami będą informacje od nauczycieli i zdjęcia. Pierwszeństwo powinny mieć
ponadpodstawowych
Domy Dziecka i Rodziny Zastępcze, które są przez dużą ilość dzieci i młodzieży na co dzień ze sobą narażone na większe ryzyko stresów.

Na terenie powiatów myślenicki, nowotarski, suski,
tatrzański Gminy: Jordanów, Sucha Beskidzka, Maków
Podhalański, Budzów, Bystra-Sidzina, Stryszawa,
Zawoja, Zembrzyce ; Dobczyce, Myślenice, Sułkowice,
Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Tokarnia,
Wiśniowa ; 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

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego 3 klubów działających na terenie powiatu nowotarskiego: KS Niedzica, LKS Wiatr Ludźmierz, LKS Huragan
Wksmund. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup: - 300 kompletów (po 100 na klub) strojów sportowych meczowych (koszulka, spodenki, getry) z pełną identyfikacją
wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie; - 300
kompletów dresów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych
uczestniczących w projekcie (po 100 na klub); - 300 szt. wysokiej jakości piłek (po 100 na klub); - 300szt. wysokiej jakości ortalionów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą:
logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie (po 100 na klub).

dzieci i młodzież uprawiające piłkę Powiat nowotarski: Łapsze Niżne, Nowy Targ
nożną, w szczególności najmłodsi
adepci futbolu: skrzaty, żaki i
orliki, ale też młodzicy,
trampkarze, juniorzy przynależący do klubów prężnie
działających na rzecz swoich
społeczności lokalnych.

Organizacja lekcji śpiewu oraz gry na instrumentach, a także zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia, w celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych i
kulturalnych dzieci, młodzieży oraz starszych. Realizacja zadania pozwoli odbiorcom w różnym wieku na dostęp do darmowych lekcji śpiewu i gry na instrumentach. Z uwagi na
zamieszkiwanie na terenach wiejskich oraz brak dostępu do publicznych szkół muzycznych spowodowany daleką odległością od miejsca zamieszkania do tych szkół, bardzo dużo
dzieci oraz młodzieży traci możliwość rozwijania swoich pasji w sferze muzycznej. Dojazd do takich szkół, a także zakup instrumentów niejednokrotnie przewyższa możliwości
finansowe rodziców, którzy nie mogą zagwarantować dzieciom możliwości udziału w lekcjach śpiewu czy gry na instrumentach. Realizacja zadania pozwoli na dostęp dzieci,
młodzieży, a także osób starszych - chcemy dać możliwość udziału w zadaniu osobom w każdym wieku do szeroko pojętej edukacji muzycznej, a także dać im możliwość rozwijania
swoich pasji i zainteresowań.

ADRESATAMI ZADANIA SĄ OSOBY
W KAŻDYM PRZEDZIALE
WIEKOWYM. W ZADANIU MOGĄ
WZIĄĆ UDZIAŁ DZIECI, MŁODZIEŻ
ORAZ STARSI, WSZYSCY KTÓRZY
CHCĄ ROZPOCZĄĆ PRZYGODĘ Z
MUZYKĄ LUB JĄ KONTYNUOWAĆ,
ALE PRZEZ BRAK DOSTĘPNOŚCI
DO INSTRUMENTÓW ORAZ
INSTRUKTORÓW ŚPIEWU I NAUKI
GRY NA INSTRUMENTACH NIE
MIĘLI MOŻLIWOŚCI ROZWIJANIA
SWOICH PASJI.

MIEJSCEM REALIZACJI ZADANIA JEST MIEJSCOWOŚĆ
ZAWOJA, Z UWAGI NA SWOJE POŁOŻENIE - JEST TO
PUNKT CENTRALNY, MOŻLIWY DOJAZD Z POBLISKICH
MIEJSCOWOŚCI Z POWIATU SUSKIEGO ORAZ
NOWOTARSKIEGO ZAWOJA/SKAWICA/BIAŁKA/STRYSZAWA/ZUBRZYCA
GÓRNA/ZUBRZYCA DOLNA, KAŻDA Z TYCH
MIEJSCOWOŚCI GRANICZY Z GMINĄ ZAWOJA I
ZNAJDUJE SIĘ W ODLEGŁOŚCI OD PIĘCIU DO PIĘTNASTU
MINUT JAZDY SAMOCHODEM.

149 500,00 zł

150 000,00 zł

150 000,00 zł

