
KOD ZADANIA Tytuł zadania Zasięg zadania Powiat/ subregion
Charakter 

zadania
Skrócony opis zadania Koszt zadania

SKOMI006

Diagnoza i korekta wad postawy u uczniów klas IV i V 

szkół podstawowych w gminach Powiatu 

Proszowickiego i Gminie Igołomnia-Wawrzenczyce 

Powiatu Krakowskiego

Subregionalne
Subregion Krakowski 

Obszar Metropolitalny
Inny

Projekt jest skierowany do uczniów klas IV i V szkół podstawowych u których stwierdzono wady postawy ciała i objęcie ich 

rehabilitacją ruchową w wodzie.
221 000,00 zł

SKOMS010 Nordic walking - aktywizujemy pokolenia Subregionalne
Krakowski Obszar 

Metropolitarny
Sportowy

Projekt realizowany będzie na terenie gminy Raciechowice i zakłada udział  ok. 500 mieszkańców trzech powiatów KOM: 

myślenickiego, wielickiego i miechowskiego. Zorganizowany zostanie marsz z kijkami nordic walking po szlakach Beskidu 

Wyspowego, którego celem będzie m.in. popularyzacjanordic walking   jako uniwersalnej formy aktywności ruchowej dostępnej dla 

każdego, promocja zdrowego stylu życia, tworzenie wzorców zachowań w zakresie aktywności fizycznej oraz promocja szlaków 

turystycznych Gminy Raciechowice. Każdy z uczestników otrzyma zestaw startowy: kijki, koszulkę, bluzę polarową oraz gadżety, 

które pozwolą, również po zakończeniu projektu, na uprawianie nordic walking. 

110 000,00 zł

SKOMS021 Mamo, Tato - chcę grać w kosza! Subregionalne
Krakowski Obszar 

Metropolitarny
Sportowy

Zajęcia z koszykówki dla dzieci w przedziale wiekowym 3-5 i 5-7 lat. Głównym celem zadania jest umożliwienie najmłodszym 

dzieciom uczestnictwa w zajęciach z koszykówki. Zadanie ma przyczynić się do rozwoju małej motoryki wśród dzieci oraz 

przekazania wartości związanych z aktywnym spędzaniem czasu wolnego.

106 900,00 zł

SKOMP024 Zlot Asystentów Rodziny 2017 Subregionalne
Subregion Krakowski 

Obszar Metropolitalny
Prospołeczny

Zadanie przewiduje przygotowanie zlotu asystentów rodziny z terenów małopolski w celu promocji zawodu asystenta rodziny, 

promocji kształcenia, promocja Małopolski, integracja środowiska, promocja dobrych praktyk. Planowane działania: 3-dniowy blok 

warsztatowo - szkoleniowy, spotkanie integracyjne, wydanie książki, promocja wydarzenia 

101 000,00 zł

SKOMI036

Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich w 

gminach Biskupice, Czernichów, Kocmyrzów-

Luborzyca, Liszki, Skawina, Zabierzów i Zielonki

Subregionalne
Subregion Krakowski 

Obszar Metropolitalny
Inny

Zadanie polega na wykonaniu szeregu inwestycji poprawiających bezpieczeństwo pieszych (budowa przejść dla pieszych, 

chodników, zatok autobusowych)
299 600,00 zł

SKOMT038 Małopolski Festiwal Camino de Santiago Subregionalne
Krakowski Obszar 

Metropolitalny
Turystyczny

Celem projektu jest promocja Małopolski i małopolskich odcinków Drogi św. Jakuba do Santiago de Compostela. Małopolski 

Festiwal Camino de Santiago ma w barwny i urozmaicony spsób promować Małopolskę poprzez cykl imprez na Małopolskiej Drodze 

Św. Jakuba (impreza plenerowa, bieg, koncerty, plenery malarskie, konferencja naukowa, wydanie wielojęzycznego przewodnika)

279 500,00 zł

SKOMT039 Szlak kapliczek małopolskich Subregionalne
Krakowski Obszar 

Metropolitalny
Turystyczny

Projekt „Szlak kapliczek małopolskich” ma na celu stworzenie szlaku kapliczkowego oraz identyfikację kapliczek poprzez 

umieszczenie tablic informacyjnych wraz z koordynatami GPS i QR kodem na terenie Małopolski. Kapliczki zostaną  sfotografowane 

oraz opisane z uwzględnieniem ich położenia, historii i związanych z nimi legend. Ponadto, powstanie publikacja gdzie zostaną 

umieszczone zdjęcia kapilczek wraz z opisami. W ramach promocji zostanie zorganizowana konferencja prasowa oraz zostanie 

wydana publikacja.

203 000,00 zł

Krakowski Obszar Metropolitalny - zadania Subregionalne
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zadania
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SKOMK042

Konserwacja wybranych zabytkowych kapliczek w 

pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie 

Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego

Subregionalne
Subregion Krakowski 

Obszar Metropolitalny
Kulturalny

Zadanie polega na wykonaniu konserwacji 9 zabytkowych kapliczek lokowanych w miejscowościach: Harbutowice, Wierzbanowa 

(x2), Wiśniowa (x2), Dobczyce, Czasław, Pawlikowice, Wola Zabierzowska.
250 000,00 zł

SKOMT044

"Wokół Bochni i Wieliczki" - turystyczne trasy 

przygodowe z wykorzystaniem questingu i 

najnowszych technologii mobilnych

Subregionalne
Krakowski Obszar 

Metropolitarny
Turystyczny

Opracowanie i wykonanie turystycznych questów i aplikacji mobilnej do ich obsługi po okolicach Wieliczki i Bochni (5 quetów 

pieszych i 1 rowerowy).
123 900 

SKOMK048 Kultura dla wszystkich - BO lubimy kulturę Subregionalne
Subregion Krakowski 

Obszar Metropolitalny
Kulturalny

Celem zadania jest umożliwienie udziału w wydarzeniach kulturalnych mieszkańców powiatu myślenickiego i bocheńskiego. Projekt 

polega na przeznaczeniu puli biletów (darmowych lub za symboliczną kwotę) do instytucji kultury dla których organizatorem jest 

Województwo Małopolskie. W zależności od możliwości organizacji, koszt dotarcia do instytucji kultury będą pokrywane przez 

organizacje pozarządowe albo przez  bezpośrednich uczestników. 

290 000,00 zł

PKBCS020
Wakacje z koszykówką - wyjdź z domu, zagraj z nami w 

kosza
Powiatowe bocheński Sportowy

Wakacje z koszykówką, to propozycja dla dzieci powiatu bocheńskiego. Głównym celem zadania będzie organizacja czasu wolnego  

w okresie wakacyjnym, krzewienie kultury fizycznej i ruchu na świeżym powietrzu. Organizacja zajęć na orlikach w wyżej 

wymienionych gminach, pozwoli dzieciom zapoznać się z różnymi formami gier zespołowych, głownie koszykówki. 

50 000,00 zł

PKBCS035 Powiatowa Liga Żaków i Orlików wraz z treningami Powiatowe bocheński sportowy

W projekcie bądą uczestniczyć dzieci (chłopcy) z kategorii Żak (6-8 lat) oraz Orlik (9-10 lat). Projekt potrwa ok. 6 miesięcy. Udział 

wszystkich dzieci będzie bezpłatny. Projekt dzieli się na 3 łączące się i przenikające etapy: 1) organizacja treningów (2 razy w 

tygodniu po 1,5 h dla każdej grupy wiekowej oraz specjalny tygodniowy obóz dochodzeniowy); 2) Organizaja Profesjonalnej ligi 

Żaków i Orlików na terenie Powiatu Bocheńskiego; 3) Zorganizowanie wyjazdów o charakterze sportowym. Projekt zakłada 

popularyzację piłki nożnej na terenie powiatu bocheńskiego, jako zdrowego trybu życia poprzez stałą aktywność fizyczną na 

treningach oraz zdrowe odżywianie się. Sporą atrakcją będzie poziemny turniej piłki nożnej w Kopalni Soli w Bochni.

100 000,00 zł

Krakowski Obszar Metropolitalny - zadania powiatowe
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KOD ZADANIA Tytuł zadania Zasięg zadania Powiat/ subregion
Charakter 

zadania
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PKRAS002 Wszystko dla kibiców LKS Wisła Czernichów Powiatowe krakowski Sportowy

Klub Sportowy LKS Wisła Czernichów ma na celu wspierać sportowców i przedsięwzięcia sportowe na terenie gminy Czernichów. 

Głównym celem projektu jest zaktywizowanie i integracja społeczności gminnej poprzez poprawienie i doposażenie drużyny i 

kibiców, m.in. poprzez zakup: trybun, bramek z siatkami do piłki nożnej, piłek, kompletów sportowych dla zawodników i strojów 

bramkarskich, butów, getrów i skarpet piłkarskich, siedzisk stadionowych dla zawodników, szafek do szatni oraz kosiarki do 

murawy, co wpłynie równocześnie na podniesienie jakości treningów i meczy.

Polepszenie standardu Klubu Sportowego LKS Wisła Czernichów doprowadzi do większej aktywności i jedności pomiędzy młodymi i 

starszymi mieszkańcami gminy. 

91 860,00 zł

PKRAU012 Wesoła gromadka Powiatowe krakowski Edukacyjny

Projekt zakłada prowadzenie miejsca spotkań z ofertą edukacyjną dla dzieci, rodziców i opiekunów z terenu Dojazdowa i 

Krzysztoforzyc oraz wszystkich przedszkolaków uczęszczających do przedszkola "Wesoła Gromadka" w Dojazdowie. Będzie to 

miejsce, w którym można zarówno spędzić czas z dziećmi, porozmawiac z innymi rodzicami, jak i skorzystać ze specjalnych 

nieodpłatnych zajęć z różnych obszarów. Celem spotkań będzie aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, wzmacnianie więzi 

rodzinnych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych. Projekt ma na celu promocję i wdrożenie idei aktywnego spędzania czasu 

wolnego oraz zaspokojenie potrzeb dzieci, które będą miały bezpłatny dostęp do zajęć (logopedia, j. angielski, zajęcia 

rewalidacyjne, kółka zainteresowań, gimnnastykę korekcyjną). 

67 500,00 zł

PKRAK014
Nowogórski przegląd kabaretów amatorskich - "Złota 

pieczęć" Czerwiec 2017
Powiatowe krakowski Kulturalny

Przegląd kabaretów amatorskich działających w powiecie krakowskim zakończony koncertem finałowym. Celem tej imprez jest 

ożywienie twórczości kabaretowej wśród, dzieci, młodzieży i dorosłych, możliwość zaprezentowania się na scenie, kształtowanie 

pozytywnej postawy współzawodnictwa, rozwój zainteresowań wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

63 950,00 zł

PKRAP026 Pogromcy Małopolskich Bazgrołów Powiatowe krakowski Prospołeczny

Głównym założeniem i celem zadania jest usunięcie bazgrołów z pomników przyrody na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w 

powiecie krakowskim, przy użyciu koniecznych środków, metod i urządzeń. W ramach zadnia zostanie przeprowadzony także piknik 

dla mieszkańców województwa małopolskiego połączony z prezentacją metod usuwania bazgrołów z różnego typu powierzchni, 

konkursami i animacjami dla dzieci, akcją społeczną w zakresie edukacji oraz akcją promocyjną obszaru.

70 000,00 zł

PKRAU028
Edukator Wyspiański - zabawy słowem, gestem, 

dźwiękiem i kolorem
Powiatowe krakowski Edukacyjny

Zadanie polegać będzie na integracji dzieci i młodzieży, uczniów szkół powiatu krakowskiego, w szczególności uczących się w 

szkołach pod patronatem Stanisława Wyspiańskiego. Integracja będzie odbywać się poprzez zabawę, edukację i wzmacnianie 

kompetencji w nawiązaniu do dziedzin artystycznej działalności Wyspiańskiego.  Celem projektu jest przybliżenie osoby wielkiego 

młodopolskiego artysty i mało znanego faktu jego zamieszkiwania pod koniec życia w Węgrzcach pod Krakowem (dziś gmina 

Zielonki), wzmocnienie poczucia własnej wartości i uświadomienie dzieciom i młodzieży istnienia możliwości własnego 

interdyscyplinarnego rozwoju na przykładzie postaci historycznej.

100 000,00 zł

PKRAK031 Zabierzowskie koncertowanie Powiatowe krakowski Kulturalny

Celem zadania jest przeprowadzenie cyklu dziesięciu koncertów w sali widowiskowej Samorządowego Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Zabierzów.  Widowiska te będą miały charakter kulturalny, a ich celem będzie integracja między pokoleniowa, poszerzenie 

spektrum muzycznego oraz propagowanie Gminy Zabierzów również poza jej granicami. Muzyka prezentowana podczas koncertów 

będzie urozmaicona, tak aby każda grupa wiekowa odnalazła dźwięki, które jej odpowiadają. W projekcie szczególnie uwzględniona 

zostanie grupa seniorów 50+, jako grupa mogąca zintegrować młodsze pokolenia mieszkańców oraz przybyłych gości. 

Prezentowane zespoły będą reprezentować muzykę folkloru regionalnego oraz uwspółcześnionego również w nowych aranżacjach, 

jazz, muzykę rozrywkową oraz poezję śpiewaną. Cykl spotkań ma być jednocześnie wydarzeniami kulturalnymi, ale także 

edukacyjnymi. Po koncertach przewidywany jest czas na dyskusję oraz tzw. rozmowy w kuluarach z występującymi artystami. 

Efektem będzie aktywizacja, integracja oraz zagospodarowanie czasu różnym grupom wiekowym. Brak opłat za wstęp pozwoli 

większej grupie uczestniczyć w wydarzeniach. 

51 500,00 zł
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KOD ZADANIA Tytuł zadania Zasięg zadania Powiat/ subregion
Charakter 

zadania
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PKRAK033 Powiat krakowski - poznajmy się! Powiatowe krakowski Kulturalny
Projekt obejmuje 3 konkursy regionalne dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu krakowskiego (tj. 

Promuję Powiat Krakowski, Dlaczego Powiat Krakowski?, Tylko ty wypoczywam ciekawie) oraz z festynu rodzinnego.
95 300,00 zł

PKRAS034 "Spotkajmy się przy piłce" - dziecięcy turniej piłkarski Powiatowe krakowski sportowy
Turniej ma na celu integracje dziecięcych drużyn sportowych z całego powiatu krakowskiego. Integracja oraz ruch to podstawa 

zdrowego trybu życia i współzawodnictwa oraz przełamywanie własnych barier i ograniczeń.
51 500,00 zł

PKRAT040 Przeprawa pieszo - rowerowa w Piekarach Powiatowe krakowski Turystyczny

Zadanie polega na odtworzeniu przeprawy promowej z Tyńca do Piekar poprzez zakup jednostki pływającej. Rekomendowaną 

jednostką jest łódź zbudowana w sposób tradycyjny - rekonstrukcja typu jednostek, jakimi przewożono ludzi i mienie do XIX w. 

Zaproponowane rozwiązanie będzie spełniało wymogi ekologiczne, stanowiło szansę na rozwój turystyki oraz ułatwi komunikację 

mieszkańców po obu stronach rzeki.

100 000,00 zł

PKRAS041
Strój sportowy dla juniora na MINI MUNDIAL 2016 

powiatu krakowskiego
Powiatowe krakowski Sportowy

Zakupienie 45  kompletów strojów do gry w piłkę nożną dla 13 klubów sportowych. Jeden komplet składa się  z 18 profesjonalnych 

3-częściowych strojów (17 dla zawodników i 1 bramkarza). Łacznie zakupionych zostanie 810 strojów.  
95 000,00 zł

PKRAT043 Raj w Dolinie Racławki Powiatowe krakowski Turystyczny

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu wzdłuż Potoku Racławka na odcinku od Racławic poprzez Paczółtowice, Żary, Dębnik, 

Dubie do Radwanowic, uporządkowanie terenu wzdłuż poptoku i koryta potoku, stworzenie punktu wypoczynkowego dla turystów 

oraz wymianę kładek w miejscowości Dubie.

100 000,00 zł

PKMIK018
Integracja oraz wymiana doświadczeń środowisk Kół 

Gospodyń Wiejskich w powiecie miechowskim
Powiatowe miechowski Kulturalny

Zadanie skierowane do Stowarzyszeń Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie wszystkich gmin powiatu miechowskiego. 

Celem zadania jest integracja Kół Gospodyń Wiejskich, wzmocnienie wzajemnej współpracy. W ramach zadania przewiduje się 

przeprowadzenie panelu dyskusyjnego na temat doświadczeń działalności KGW, prezentacja i degustacja wyrobów kulinarnych 

przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, występy artystyczne – Plac Tadeusza Kościuszki w Miechowie (wstęp wolny dla 

wszystkich mieszkańców). Wyjazd 105 członkiń KGW do Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, zwiedzanie 

Wawelu oraz rejs statkiem po Wiśle do Tyńca. 

50 120,00 zł

PKMIS029
Powiatowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Piłce 

Nożnej - "Mini Mundial"
Powiatowe miechowski sportowy

Celem projektu jest realizacja powiatowego turnieju piłki nożnej, w którym będą brały udział  dzieci ze szkół podstawowych z 

powiatu miechowskiego. Turniej zostanie zakończony festynem sportowym podczas, którego dzieci będą miały okazję aktywnie 

uczestniczyć w konkursach z różnych dyscyplin sportowych. W wyniku realizacji turnieju zwiększona zostanie aktywność fizyczna 

uczniów szkół podstawowych powiatu miechowskiego. W festynie będą uczestniczyć dzieci wraz z rodzicami co przyczyni się do 

promowania aktywnego spędzania czasu wolnego oraz integracji mieszkańców powiatu miechowskiego.

89 190,00 zł

PKMIE045
Darmowy dowóz do Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w 

Miechowie
Powiatowe miechowski Ekologiczny Pomoc ludziom w dotarciu na dworzec kolejowy poprzez dowóz busem 100 000,00 zł

PKMYU001
Poprawa więzi rodzinnych poprzez możliwość 

spędzenia aktywnie czasu wolnego na basenie
Powiatowe myślenicki Edukacyjny

Projekt jest skierowany do rodzin mieszkających w powiecie myślenickim  i ma na celu zapewnienie bezpłatnego lub częściowo 

płatnego korzystania z krytego basenu w Myślenicach dla całych rodzin, w szczególności z sauny, zabawek zakupionych w projekcie. 

Przewiduje się cykl 12 weekendów. 

55 000,00 zł
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PKMYK022

"Małopolska - Nasz Region" warsztaty dla uczniów 

szkół podstawowych oraz Powiatowe konkurs na 

ozdobę bożonarodzeniową

Powiatowe myślenicki Kulturalny

Zadanie będzie polegało na organizacji: 1) Aktywizujących/interaktywnych zajęć pozalekcyjnych o tematyce związanej z 

różnorodnością małopolskiego folkloru, tradycji i sztuki ludowej dla uczniów klas 1-3 uczęszczających do szkół podstawowych z 

gminy Myślenice. Każde zgłoszone dziecko będzie miało możliwości uczestniczenia w jednym cyklu warsztatowym (8 h.) Część dzieci 

z uwagi na niebezpieczną i daleka drogę do szkoły, będzie miała opłacone dojazdy do domu z zajęć. Rodzaje zajęć: a) „Małopolskie 

Tańcowanie i Muzykowanie”- warsztaty muzyczno – taneczne m.in. gry i zabawy ludowe, tańce i muzyka tradycyjna. b) „Podłaźniki, 

Światy, Pająki” – warsztaty artystyczne w trakcie których m.in. dzieci nauczą się robić ozdoby ze słomy, opłatków, bibuły. C) 

„Smakujemy Małopolskę” – warsztaty kulinarno – artystyczne m.in. zapoznanie się produktami tradycyjnymi i regionalnymi z 

Małopolski wpisanymi na listę produktów regionalnych, zabawy z gliną, warsztaty plastyczne z wzornictwa ludowego, 

przygotowanie kalendarza obrzędowego. 2) Powiatowe konkurs na tradycyjną małopolską ozdobę choinkową dla uczniów klas 1-3 

szkół podstawowych z terenu powiatu myślenickiego. Każdy z uczestników konkursu otrzyma dyplom gratulacyjny, a dla 

najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Finał konkursu będzie okazja do 

zaprezentowania rówieśnikom z terenu powiatu myślenickiego efektów prac warsztatowych realizowanych przez dzieci z terenu 

Gminy Myślenice

94 952,00 zł

PKMYS025 Aktywni Razem Powiatowe myślenicki Sportowy Powstanie przy dwóch przedszkolach położonych w dwóch częściach centrum miasta zewnętrznej ścieżki fit dla dzieci i dorosłych. 93 400,00 zł

PKMYU032 Mali Ratownicy Powiatowe myślenicki Edukacyjny
W ramach projektu Szkoła Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzi szkolenia z pierwszej pomocy 

przedmedycznej dla dzieci z terenu powiatu. 
50 000,00 zł

PKPRU015 Edukacja dla przyszłości Powiatowe proszowicki Edukacyjny

Projekt skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w 

Proszowicach. Działania polegać będą na organizowaniu i przeprowadzaniu zajęć dodatkowych przygotowujących uczniów do 

egmzaminów maturalnych i zawodowych. Celem zadania jest poszerzenie wiedzy ogólnej i zawodoznawczej beneficjentów. Zadanie 

ma obejmować dodatkowe zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół zdających egzamin maturalny i zawodowy. Zdobywanie wiedzy 

poparte będzie zajęciami poglądowymi i praktycznymi, sprawdzającymi i utrwalającymi zdobywaną wiedzę. Zajęcia poglądowe 

będą miały charakter obozu edukacyjnego (wyjazd do Londynu) oraz warsztatów teatralnych, które poprzedzone będą udziałem 

młodzieży w spektaklu teatralnym oraz wyjazdem zawodoznawczym. 

94 000,00 zł

PKWIS007
Małopolskie igrzyska sportowe uniwersytetów 

trzeciego wieku w Niepołomicach
Powiatowe wielicki Sportowy

Promocja sportu i zdrowego trybu życia dla osób starszych (+60)  poprzez regularną aktywność fizyczną. Organizacja Małopolskich 

Igrzysk Sportowych Uniwersytetów III wieku w Niepołomicach, z udziałem UTW z Niepołomic, Bochni, Brzeska, Miechowa, 

Proszowic, Kłaja, Wieliczki.

58 850,00 zł

PKWIP037
Wyposażenie Parafii oraz budynków gminnych w 

defibrylatory AED w powiecie wielickim
Powiatowe wielicki Prospołeczny

Projekt ma charakter prospołeczny, dotyczy ochrony zdrowia mieszkańców województwa małopolskiego w powiecie wielickim. 

Dotyczy zakupu urządzeń defibrylatorów  AED (urządzenie stosowane podczas pierwszej pomocy) do kościołów i budynków 

użyteczności publicznej w Gminie Wieliczka oraz w Gminie Biskupice. Wyposażenie w taki sprzęt wyżej wymienionych obiektów 

podniesie standard bezpieczeństwa i ochrony życia dla mieszkańców, którzy korzystają z tych obiektów. 

81 600,00 zł
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KOD ZADANIA Tytuł zadania Zasięg zadania Powiat/ subregion
Charakter 

zadania
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SZACK006
Konkurs plastyczny Kolaż-Asamblaż - Subregion 

Małopolski Zachodniej
Subregionalne

SubregionMałopolska 

Zachodnia
Kulturalny

Głównym celem jest zorganizowanie konkursu dla malarzy i plastyków specjalizujących się w kolażu i asamblażu, którzy nie mają 

możliwości skonfrontowania swoich dokonań z innymi twórcami. Kolaż to technika artystyczna polegająca na formowaniu 

kompozycji z różnych materiałów i tworzyw. Są one naklejane na płótno lub papier i łączone z tradycyjnymi technikami 

plastycznymi. Asamblaz to kompozycja z przedmiotów gotowych, trójwymiarowa odmiana kolażu. Praca złożona z różnego rodzaju 

przedmiotów codziennego użytku, bezużytecznych fragmentów, form naturalnych, wszelkich możliwych obiektów. W ramach 

zadania zostanie wydany katalog prac konkursowych.              

105 300,00 zł

SZACI009

Wyposażenie Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i 

Rehabilitacji w szzęt rehabilitacyjny i uporządkowanie 

parku wokół Szpitala

Subregionalne
SubregionMałopolska 

Zachodnia
Inny

Wyposażenie Wojewódzkiego Szpitala chorób Płuc i Rehabilitacji w sprzet rehabilitacyjny i uporządkowanie terenu parku wokół 

Szpitala.
286 535,41 zł

SZACK019 Zachodnia Małopolska - lubię to Subregionalne
Subregion Małopolska 

Zachodnia
Kulturalny

W ramach projektu odbędzie się: a) konkursy upowszechniające wiedzę o Małopolsce Zachodniej skierowane do uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i średnich, b) imprezy: Wielkie Zatorskie Żniwa Karpiowe, Ziemniaczysko pod Lipowcem, Czar 

Pustyni, Smaki i Smaczki Małopolski Zachodniej oraz Spotkanie nad Przemszą, c) kampania informacyjno-promocyjna, d) 

rozbudowa strony internetowej Zachodnia Małopolska

240 900,00 zł

SZACK021

Konserwacja wybranych zabytkowych kapliczek w 

pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie 

subregionu Małopolska Zachodnia 

Subregionalne
Subregion Małopolska 

Zachodnia
Kulturalny

Zadanie polega na wykonaniu konserwacji 8 zabytkowych kapliczek lokowanych w miejscowościach: Brodła, Poręba Żegoty, Babice 

(x2), Brzeszcze, Libiąż Mały, Płaza, Niesułowice.
300 000,00 zł

SZACT035 Pociąg do Małopolski Zachodniej Subregionalne Małopolska Zachodnia Turystyczny

Projekt ma na celu stworzenie nowej atrakcji turystycznej w Małopolsce Zachodniej poprzez uruchomienie  przejazdów z 

wykorzystaniem lokomotywy turystycznej (poruszającej się po drogach publicznych) na trasach obejmujących atrakcje turystyczne 

powiatu chrzanowskiego, wadowickiego i oświęcimskiego. Przewozy prowadzone będą na bazie wypracowanych pakietów 

wycieczek turystycznych po subregionie, opracowana zostanie strona internetowa z nową ofertą turystyczną.

298 000,00 zł

SZACT040
Daj się porwać na rower - zwiedzamy Małopolskę 

Zachodnią
Subregionalne Małopolska Zachodnia Turystyczny

Projekt zakłada zorganizowanie cyklu 5 jednodniowych wycieczek rowerowych dla mieszkańców, połączonych ze zwiedzaniem z 

przewodnikiem obiektów turystycznych: zamków, skansenu, parków tematycznych, zabytkowych kościołów i ciekawych muzeów. 

Połączone zostaną trzy ważne cele: rekreacja, edukacja i aktywny, zdrowy styl życia. Wycieczki będą bezpłatne, ogólnodostępne i 

prowadzone przez przewodników. Organizator zapewni uczestnikom rowery (zakup 30 szt.), prowiant i ciepły posiłek oraz 

ubezpieczenie.

131 200,00 zł

PKCHP018

Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Poręba 

Żegoty poprzez przebudowę chodnika wdłuż drogi 

wojewódzkiej nr 780

Powiatowe chrzanowski Prospołeczny Celem zadania jest budowa chodnika, która pozwoli na poprawę bezpieczeństwa pieszych 79 409,00 zł

Subregion Małopolska Zachodnia - zadania powiatowe

Subregion Małopolska Zachodnia - zadania Subregionalne
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KOD ZADANIA Tytuł zadania Zasięg zadania Powiat/ subregion
Charakter 

zadania
Skrócony opis zadania Koszt zadania

PKCHU023 Mali Ratownicy Powiatowe chrzanowski Edukacyjny
W ramach projektu Szkoła Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzi szkolenia z pierwszej pomocy 

przedmedycznej dla dzieci z terenu powiatu. 
50 000,00 zł

PKCHU025
Sienkiewicz x 4. W setną rocznicę śmierci Pisarza cztery 

powieści w formę teatralną przyodziane
Powiatowe chrzanowski Edukacyjny

Zadanie polega na przygotowaniu i publicznych prezentacjach spektaklu teatralnego pt. „Sienkiewicz x 4”. Spektakl, przygotowany 

przez młodzież dwóch szkół ponadgimnazjalnych, będzie się składał z czterech jednoaktówek, z których każda będzie inspirowana 

jedną z powieści Henryka Sienkiewicza i każda zostanie zrealizowana w innej konwencji teatralnej. Zadanie jest adresowane do 

młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także dorosłych widzów zainteresowanych tematyką kulturalną. Głównym 

celem zadania jest popularyzacja wiedzy o twórczości Henryka Sienkiewicza poprzez inspirowanie i kształtowanie aktywności 

twórczej młodzieży w formie teatru dramatycznego.

95 000,00 zł

PKCHK036 Festiwal Smaków Ziemi Chrzanowskiej Powiatowe chrzanowski Kulturalny

Całodniowy Festiwal Smaku w Skansenie w Wygiełzowie, obejmujący: prezentację 19 drewnianych stoisk, z których każdy 

reprezentuje jeden powiat Małopolski w zakresie charakterystycznych produktów regionalnych, specjałów lokalnej kuchni oraz 

potencjału regionu,  21 stoisk prezentujących tradycyjne procesy wyrabiania produktów regionalnych  związanych z danym 

terenem oraz prezentacja i degustacja tradycyjnych potraw zarejestrowanych na liście Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi.Ponadto w ramach przedsięwzięcia odbędzie się Wielki Konkurs na Małopolska potrawę z Ziemniakiem oraz pokazy kulinarne i 

kabaretowe. 

100 000,00 zł

PKCHK037

Podniesienie atrakcyjności Skansenu w Wygiełzowie 

poprzez budowę placu zabaw dla turystów i 

mieszkańców

Powiatowe chrzanowski Kulturalny

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie placu zabaw na terenie Muzeum - Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w 

Wygiełzowie i Zamku Lipowiec . Jego realizacja spowoduje kompleksowe dostosowanie tego miejsca do potrzeb turystów i 

mieszkańców poprzez uzupełnienie brakującej infrastruktury.

100 000,00 zł

PKCHT039
Na dwóch kółkach lub z kijkami - na wycieczkę ruszaj z 

nami!
POWIATOWE chrzanowski Turystyczny

Zadanie zakłada zorganizowanie cyklu pięciu ogólnodostępnych wycieczek dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego. Każda 

wycieczka składać się będzie z dwóch 20-osobwych grup – 20 osób na rowerze, 20 osób z kijkami do nordic walkingu. Organizator 

zapewnia sprzęt (rowery, kijki) oraz prowiant i niezbędny mapy i przewodniki, a także ubezpieczenie.

90 300,00 zł

PKOLP003
Nic dwa razy się nie zdarzy - zadanie skierowane do 

osób niepełnosprawnych i ich rodzin
Powiatowe olkuski Prospołeczny

głównym celem zadania jest usprawinienie sfery poznawczej dzieci i młodzieży; zadanie zakłada wyjazdy integracyjne i spotkania 

dla dzieci i rodziców (wyjazdy rekreacyjne i warsztaty)
82 088,00 zł

PKOLS005 Amatorska liga plenerowej piłki siatkowej Powiatowe olkuski Sportowy

Organizacja amatorskiej ligi plenerowej piłki siatkowej i rozgrywek na poziomie gmin w powiecie olkuskim w kategoriach druzyn 

mieszanych damsko - męskich, bez ograniczeń wiekowych mająca na celu poprawę sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców 

powiatu i konsolidację miedzypokoleniową.

99 900,00 zł
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PKOLU008 Akademia Młodego Technika Powiatowe olkuski Edukacyjny

Projekt zakłada realizację zajęć edukacyjnych w ramach "Akademi Młodego Technika" adresowanych do uczniów szkół 

podstawowych i szkół gimnazjalnych powiatu olkuskiego. Akademia ma na celu propagowanie nauk przyrodniczych oraz nauk 

technicznych ze szczególnym uwzględnieniem robotyki i automatyki a także rozwijanie dziecięcej ciekawości i chęci poznawania 

świata z wykorzystaniem metody eksperymentu i doświadczenia. Realizowane zajęcia będą bezpłatne i zostaną przeprowadzone w 

nowocześnie wyposażonych pracowaniach Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Olkuszu przez wykwalifikowaną 

kadrę. 

93 794,70 zł

PKOLU013

Kreatywnie dla młodzieży - cykl zajęć zwiększających 

kompetencje kluczowe młodzieży z terenu powiatu 

olkuskiego

Powiatowe olkuski Edukacyjny

Wykorzystując i wzmacniając istniejący potencjał (Kluby Wolontariusza, Rady Młodzieżowe) projekt zakłada współpracę w zakresie 

wsparcia lokalnych liderów młodzieżowych mających wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań na 

rzecz lokalnej społeczności. Dla młodzieży olkuskich szkół ponadgimnazjalnych, w ramach projektu, zrealizowany zostanie cykl 

działań wzmacniających ich kompetencje kluczowe, co w perspektywie czasu, przyczyni się do polepszenia sytuacji na rynku pracy. 

Planuje się społeczny wymiar zadań, tak, aby lokalne środowiska także odniosły korzyści ze współpracy z młodzieżą. Zadanie 

stanowi wyraz partnerskiej współpracy młodzieży, nauczycieli i dyrekcji olkuskich szkół ponadgimnazjalnych, wspomaganych przez 

olkuskie organizacje pozarządowe. Oprócz uczniów, bezpośrednimi odbiorcami projektu będą członkowie społeczności lokalnej 

(minimum 300 osób).

99 990,00 zł

PKOLP014

Wyposażenie Sali Doświadczenia świata i Integracji 

sensorycznej do rehabilitacji osób z upośledzeniem 

umysłowym i ruchowym

Powiatowe olkuski Prospołeczny

Zadanie zwiększa dostępność do profesjonalnych i wysokiej jakości usług rehabilitacyjnych dostępnych bezpłatnie dla mieszkańców 

powiatu olkuskiego z upośledzeniem umysłowym i fizycznym. Wyposażone w nowoczesne urządzenia rehabilitacyjne sale: 

doświadczeń świata i integracji sensorycznej połączone z profesjonalną kadrą świadczącą usługi to główne założenia zgłaszanego 

projektu. 

98 360,00 zł

PKOLK015 Uliczny Folk ziemi Olkuskiej Powiatowe olkuski Kulturalny

Zadanie polega na organizacji spotkań, warsztatów na których będą pracować zarówno seniorzy jak i młodzież. Zadanie zostało 

rozłożone na 3 etapy: I etap - warsztaty dla seniorów – zajęcia z kreatywności, stworzenie produktu lokalnego, wzoru lokalnego. II 

etap dla młodzieży – warsztaty bazujące na wynikach I etapu i przy udziale wybranych seniorów, stworzenie grafik które później 

zostaną wykorzystane przy produkcji ubrań, projektowanie wzorów. III etap wydarzenie podsumowujące, wystawa projektów 

połączona z konkursem, który wyłoni najlepsze dzieła, a te docelowo zastaną zamienione na fizyczny produkt (bluzy, podkoszulki, 

torby na zakupy, czapeczki). Przygotowane przez młodzież i seniorów grafiki mogą zostać wykorzystane w przyszłej strategii 

marketingowej Powiatu Olkuskiego. 

91 500,00 zł

PKOLU017
Interaktywne gminy - tablice multimedialne i szkolenia 

dla mieszkańców gminy Olkusz i Bolesław
Powiatowe olkuski Edukacyjny

Projekt zakłada zakup sprzętu multimedialnego i przeszkolenie osób z niego korzystających. Sprzęt wykorzystywany będzie do 

nauki, konsultacji społecznych, spotkań, wykładów i telekonferencji. W ramach priojektu zakupionych zostanie 10 zestawów 

(tablica multumedialna, laptop, projektor) dla 6 gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Olkusz. 

100 000,00 zł

PKOLS020 Na start po zdrowie Powiatowe olkuski Sportowy

 Głównym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców powiatu olkuskiego oraz promocji 

aktywnej turystyki. Zadanie zakłada organizację 6 wydarzeń sportowych w 6 gminach powiatu olkuskiego: Wielki Bieg Wolbromski, 

Srebrny Rajd Rowerowy, Uliczny Maraton Tańca, Pustynny Nordic Walking, Powiatowe Turniej Sztuk Walki, Warsztaty jeździeckie.

69 170,00 zł

PKOLU022 Mali Ratownicy Powiatowe olkuski Edukacyjny
W ramach projektu Szkoła Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzi szkolenia z pierwszej pomocy 

przedmedycznej dla dzieci z terenu powiatu.
50 000,00 zł
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PKOLU024 Słowo, rytm, muzyka - rozwija komunikację Powiatowe olkuski Edukacyjny

Projekt skierowany jest do uczniów klas 0-III, u których stwierdza się zaburzenia mowy, rytmu i ruchu. W ramach zalanowanych 

działań realizowane będą zajęcia terapii logopedycznej i rytmiczno-taneczne. Ich celem jest: usprawnienie mowy; rozwój 

sprawoności fizycznej aparatu artykulacyjnego i oddechowego; umuzykalnienie; rozwijanie umiejętności poprawnego i twórczego 

opanowania języka oraz ogólnopojęty rozwój społeczny, emocjonalny, intelektualny a także podnoszenie sprawności fizycznej 

dzieci. Projekt przwiduje realizację cyklu około 100 godzin łącznie zajęć z terapii logopedycznej i zajęć rytmiczno-tanecznych w 

szkołach większych (powyżej 200 uczniów) oraz około 80 godzin w szkołach mniejszych (do 200 uczniów) w cyklu dziesięciu 

miesięcy.

100 000,00 zł

PKOLS043
"Przygoda w siodle" - nauka i doskonalenie jazdy 

konnej dla dzieci i młodziezy
Powiatowe olkuski Sportowy

Zadanie dotyczy nauki i doskonalenia jazdy konnej dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w formie warsztatów teoretycznych i 

praktycznych, w okresie wakacji oraz w pierwszej połowie roku szkolnego. Zadanie ma również na celu doskonalenie nabytych 

umiejętności poprzez systematyczną pracę ze zwierzętami. Wrasztaty są przeznaczone dla 35 dzieci (w tym dzieci 

niepełnosparwnych) podzielonych na grupy (7 grup - w każdej 5 osób - 10 godz w miesiącu/os), dostosowania do wieku i stopnia 

zaawansowania. Zajęcia będą prowadzone pod okiem wykwalifikowanego instruktora /hipoterapeuty. Zajęcia będą odbywały się 

podczas wakacji i pierwszej połowie roku szkolnego (od sierpnia do grudnia 2016).

100 000,00 zł

PKOSP001
Rehabilitacja dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, 

terapia wad postawy oraz rehabilitacja niemowląt
Powiatowe oświęcimski Prospołeczny

Zadanie dotyczy finansowania rehabilitacji dl adzieci niepełnosprawnych, z wadami postawy oraz rehabilitacji  neurozwojowej 

niemowląt.
97 800,00 zł

PKOSP026

Neurorehabilitacja - mózgowe porażenie dziecięce, 

udar mózgowy, dyskopatia kręgosłupa, Stwardnienie 

Rozsziane, po urazach.

Powiatowe oświęcimski Prospołeczny

Dotyczy promocji i ochrony zdrowia. Głównym celem jest zwiększenie dostępności do systematycznej i specjalistycznej 

neurorehabilitacji i rehabilitacji ortopedycznej, podniesienie jakości świadczonych usług, skrócenia czasu oczekiwania na pomoc 

fizjoterapeutyczną, przyspieszenie okresu powrotu do zdrowia lub minimalizację wykluczenia społecznego przez zmniejszenie 

niepełnosprawności. Zmniejszenie obaw i lęków rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, poprzez aktywne włączenie w 

proces rehabilitacji. Realizacja tego zadania przyczyni się do rozwiązania problemu z dostępem do profesjonalnej rehabilitacji w 

schorzeniach neurologicznych i ortopedycznych.

100 000,00 zł

PKOSS029

Świętuj - odkrywaj - wygrywaj czyli Powiatowe rajd 

rowerowy i turniej futbolu stołowego z okazji 11 

listopada

Powiatowe oświęcimski Sportowy

 Pierwszym elementem projektu jest rajd rowerowy po trasach powiatu oświęcimskiego, połączony z odkrywaniem ważnych 

historycznie i kulturowo miejsc wg. stworzonej na te potrzeby mapy zadań. Rajd będzie organizowany w dwóch kategoriach 

wiekowych. Drugi element projektu obejmuje organizację turnieju gry w futball stołowy i stworzenie Oświęcimskiej Ligi Futbolu 

Stołowego. Na ten cel planuje się zakup stołów do piłkarzyków oraz przekazanie ich szkołom z powiatu oświęcimskiego. 

84 650,00 zł
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PKOSK030 Między zmierzchem a nocą Powiatowe oświęcimski Kulturalny

Projekt składa się z 6 następujących po sobie odsłon. Każda z nich poświęcona jest odrębnej stylistyce wspólnej wiążącej teatr, 

muzykę, poezję i sztukę wizualną. 6 sierpnia 2017 r. - I odsłona- „Krotochwila, humor, satyra”, miejsce Park Rodzinny w Chełmku. 

Wieczór poświęcony scenicznym prezentacją utworów satyrycznych i kabaretowych. 20 sierpnia 2017 r. – II odsłona „Dźwięk, woda, 

ogień”, miejsce Stawy w Chełmku. Naturalną scena będzie grobla, na której zgormadzona publiczność wysłucha akustycznego 

koncertu. 27 sierpnia 2017 r. – III odsłona – „Synteza sztuki wszelkich”, miejsce Stara Kolonia Baty. W przestrzeni dawnego 

Batowskiego osiedla odbędzie się spektakl – fuzja, performanceu, biblioteki, wideoteki i mobilnej galerii.  Będzie to nawiązanie do 

idei dawnych grup wędrownych artystów, którzy w spontaniczny sposób łączyli różne style i konwencje zacierające granice między 

sztuką o zabawa. 3 września 2017 r. – IV odsłona – „Sztuka żywiołów i elektroniczne brzemienia”, miejsce Parka Rodzinny. W 

otwartej przestrzeni w parku powstaną autorskie prace- obiekty do plenerowego wypału ceramiki. Dopełnieniem odsłony będzie 

koncert elektronicznych brzmień wykonany przez jednego z muzyków śląskiej sceny elektronicznej. 10 września 2017 r. – odsłona V - 

„Muzyczne źródła”, miejsce Park Rodzinny. Koncert muzyki, próba ukazania słuchaczom współczesnych aranżacji tworzonych na 

kanwie ludowej twórczości. 17 września 2017 r. – VI odsłona – „Geologia, słowo, symbol”, miejsce Wzgórze Skała. Na szczycie 

Wzgórza skałą w wyrobiskach dawnego kamieniołomu rozbrzmiewać będą dźwięki muzyki elektronicznej, a urwiste zbocze stanie 

się elementem ożywionym wizualizacjom. Całość dopełni poetycki monodram.             

59 500,00 zł

PKOSU031 Kultowa edukacja Powiatowe oświęcimski Edukacyjny

Projekt zakłada edukację przez sztukę i obejmować będzie cykl warsztatów i wyjazdów grup młodych mieszkanców powiatu 

oświęcimskiego do Krakowa na wydarzenia artystyczne i kulturalne związane z różnymi dziedzinami sztuki. Uczestnikami projektu 

są uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu. Celem zadania jest zapoznanie jego uczestników z 

różnymi formami i funkcjami sztuki, by stali się oni świadomymi i wrażliwymi jej odbiorcami. Realizacja projektu przyczyni się do 

rozwiązania problemu małego kontaktu młodych mieszkańców ziemi oświęcimskiej z kultura wysoką, utrudnionego przez 

lokalizację powiatu i możliwości finansowe. Zwieńczeniem projektu będzie organizacja przedstawienia teatralnego oraz wystawy 

fotograficznej przez uczestników. 

76 850,00 zł

PKOSS038

Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży 

Uczniowskiego Klubu Łyżwiarstwa Figurowego "UNIA" 

w Oświęcimiu

Powiatowe oświęcimski Sportowy

Zadanie dotyczy dofinansowania szkolenia dzieci i młodzieży oraz propagowanie zdrowego stylu życia i polega na organizacji zajęć 

uzupełniających dla zawodników oraz przyszłych adeptów łyżwiarstwa tj. taniec, balet, akrobatyka, zajęcia sportowe 

ogólnorozwojowe, zaplanowanie zajęć dla młodszych dzieci we współpracy z przedszkolami i szkołami powiatu oświęcimskiego. W 

planach jest równiez organizacja 6 dniowego szkolenia łyżwiarskiego dla szerszej grupy dzieci "Chętnie jeżdżę na łyżwach".

99 800,00 zł

PKOSK042 Festiwal Doliny Karpia w powiecie oświęcimskim Powiatowe oświęcimski Kulturalny

Cykl imprez oraz konkursów szkolnych odbywających się w gminach powiatu oświęcimskiego należących do Doliny Karpia w okresie 

od czerwca do września 2017r. oraz cykl konkursów wiedzy o obszarze Doliny Karpia skierowanych do uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjalnych. 

91 800,00 zł

PKWAS004
Aktywny wypoczynek dla młodych i seniorów przy 

udziale koni w siodle i zaprzęgu
Powiatowe wadowicki Sportowy

Zadanie polega na propagowaniu zdrowego stylu życia , poprzez uprawianie sportu jakim jest jazda konna oraz zorganizowanie 

wycieczek rodzinnych powozem konnym .

Głównym celem jest umożliwienie młodym mieszkańcom powiatu wadowickiego nieodpłatnej nauki jazdy konnej a dla seniorów i 

rodzin atrakcyjnych wycieczek powozem konnym po mieście Wadowice i okolicach  .

74 800,00 zł
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PKWAK010 Kalwaria Summer Fest 2017 Powiatowe wadowicki Kulturalny

Kalwaria Summer Fest jest festiwalem kulturalno-sportowym stworzonym w 2015 roku „przez młodych dla młodych”. Ma on na 

celu uzupełnienie oferty imprez kulturalnych w Powiecie Wadowickim o imprezę o programie ukierunkowanym na potrzeby do 

młodzieży. Jest jedyną imprezą łączącą entuzjastów muzyki i sportu w naszym rejonie. Festiwal skupia dzieci, młodzież oraz osoby 

dorosłe w wieku od 10 do 30 roku życia zainteresowane kulturą muzyczną hip-hop oraz sportami ekstremalnymi. Młodzi ludzie 

dzięki uczestnictwie w Kalwaria Summer Fest będą mieli możliwość posłuchania na żywo swoich ulubionych wykonawców, 

obejrzenia razem z przyjaciółmi i znajomymi pod gołym niebem filmów o tematyce sportowej oraz wzięcia udziału w zawodach na 

torze rowerowym Pumptrack Kalwaria, które od 2012 roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

86 500,00 zł

PKWAP012

Przebudowa drogi wojewódzkiej 953 w zakresie 

budowy chodnika, zatok autobusowych w miejsowości 

Przytkowice

Powiatowe wadowicki Prospołeczny Zadanie dotyczy budowy chodnika dla pieszych oraz dwóch zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 953 99 962,72 zł

PKWAK016

"Dla każdego coś dobrego w Małopolsce Zachodniej" - 

integracja i edukacja mieszkańców powiatu 

wadowickiego

Powiatowe wadowicki Kulturalny

Realizacja projektu pn. „Dla każdego coś dobrego w Małopolsce Zachodniej – integracja i edukacja mieszkańców powiatu 

wadowickiego” zaplanowana jest na 6 miesięcy (od kwietnia do września 2017 r. ). Zaplanowane działania to: Konkursy dla szkól z 

terenu powiatu wadowickiego, dla wszystkich grup wiekowych. Konkurs ekologiczny dla dzieci „Eko zabawka” – konkurs skierowany 

dla dzieci w wieku 6-12 lat. W ramach konkursu dzieci będą mieć za zadanie wykonanie zabawek z materiałów, które pochodzą z 

recyklingu. Konkurs fotograficzny „Na szlaku architektury drewnianej” – konkurs skierowany dla uczniów szkół gimnazjalnych. 

Zadaniem konkursowym będzie wykonanie fotografii ciekawego miejsca związanego ze szlakiem architektury drewnianej 

znajdującym się na terenie powiatu wadowickiego. Konkurs „Śladami przeszłości” – konkurs skierowany dla uczniów szkół 

licealnych z terenu powiatu wadowickiego. W ramach konkursu uczestnicy będą mieć za zadanie nagrać krótki film na temat 

ciekawego miejsca turystycznego swojego regionu, które warto zobaczyć. Kolejnym działaniem jest zorganizowanie Zlotu Turystów 

– rajd turystyczno – krajoznawczy, skierowany dla dzieci, młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz drużyn 

harcerskich z powiatu wadowickiego. Impreza będzie zaplanowaną wędrówka po określonym terenie łącząca elementy gry 

terenowej, wycieczki. W ramach zadania zaplanowano organizację sportowej majówki „Piłkarska majówka”, impreza polegać 

będzie na rozegraniu meczy piłkarskich pomiędzy policjantami, strażakami, nauczycielami, księżami, pracownikami urzędów gmin, 

oraz drużyna pozostałych profesji. Następnym działaniem będzie organizacja Festiwalu Doliny Skawy, dzięki któremu lokalni 

producenci będą mogli zaprezentować rękodzieło i rzemiosło. Następnym działaniem będzie organizacja „Wesołego Autobusu” czyli 

organizacja wycieczek po powiecie wadowickim.     

94 610,00 zł

PKWAP032 Centrum Asystentury Społecznej w Andrychowie Powiatowe wadowicki Prospołeczny

Świadczenie usług asystenckich ma na celu wspieranie niezależnego życia osób niepełnosprawnych oraz starszych, kompensując 

trudności codziennego funkcjonowania. Jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej, która pozwoli uniknąć izolacji i 

wykluczenia społecznego  osób niepełnosprawnych oraz starszych, a jednocześnie będzie pierwszym krokiem na drodze ich 

społecznej rehabilitacji. Pokonanie nie tylko własnych, ale także zewnętrznych barier przy wsparciu pomocnego i profesjonalnego 

towarzysza w osobie indywidualnego asystenta  pomoże przywrócić wiarę we własne możliwości, a jednocześnie odzyskać poczucie 

sprawstwa na indywidualne życie każdego z klientów.

60 000,00 zł

PKWAK041 Festiwal Doliny Karpia w powiecie wadowickim Powiatowe wadowicki Kulturalny

Cykl imprez oraz konkursów szkolnych odbywających się w gminach powiatu wadowickiego należących do Doliny Karpia w okresie 

od czerwca do września 2017 r.  oraz cykl konkursów wiedzy o obszarze Doliny Karpia skierowanych do uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjalnych. 

69 350,00 zł

Subregion Sądecki - zadania Subregionalne
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SSADU006 Pierwsza pomoc od podstawówki Subregionalne Subregion Sądecki Edukacyjny

Zadanie polega na utworzeniu w 18 szkołach podstawowych z terenu powiatu nowosądeckiego, powiatu gorlickiego oraz miasta 

Nowy Sącz, "sal pierwszej pomocy". Będą to sale wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne: fantom osoby dorosłej, fantom 

dziecka, apteczkę szkoleniową, zestaw do imitacji ran oraz deskę do przenoszenia poszkodowanego, komputer, rzutnik oraz tablicę 

multimedialną. Realizacja projektu pozowli na podniesienie jakości kształcenia oraz upowszechnienie edukacji w zakresie pierwszej 

pomocy. 

300 000,00 zł

SSADK011 Teatr Nowy dla Was Subregionalne Subregion Sądecki Kulturalny Wystawienie spektakli teatralnych przez Teatr Nowy dla dzieci i dorosłych w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 36 257 000,00 zł

SSADK013

Konserwacja wybranych zabytkowych kapliczek w 

pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie 

Subregionu Sądeckiego

Subregionalne Subregion Sądecki Kulturalny
Zadanie polega na wykonaniu konserwacji 10 zabytkowych kapliczek lokowanych w miejscowościach: Rożnowice, Maszkowice, 

Wierchomla, Gródek nad Dunajcem, Łącko, Kamienica, Dąbrowa, Polany, Powroźnik, Kasina Wielka.
225 000,00 zł

PKGRK003 Szymbarska scena plenerowa Powiatowe gorlicki Kulturalny

Wybudowanie stylowej zadaszonej sceny do imprez kulturalnych organizowanych w Szymbarku na terenie Skansenu Wsi 

Podgórzańskiej im. Prof. Romana Reinfussa w Szymbarku, Ośrodka Konferencyjno - Wystawienniczego Kasztel w Szymbarku oraz 

Przystanku Szymbark. Realizacja zadania pozwoli na stworzenie regionalnego miejsca letniej rodzinnej rekreacji dla mieszkańców 

powiatu podczas imprez kulturalnych organizowanych w Szymbarku.

100 000,00 zł

PKGRS004
I międzynarodowy półmaraton "Bitwa pod Gorlicami" 

Gorlice-Łużna, 11 listopada 2016
Powiatowe gorlicki Sportowy

Międzynarodowy półmaraton będzie biegiem ulicznym z Gorlic do Łużnej na dystansie 21 km 97 m, zorganizowanym w dniu 11 

listopada 2016 r. na pamiątkę 98 rocznicy zakończenia I wojny światowej oraz odzyskania Niepodległości przez Polskę na terenie 

powiatu gorlickiego (gdzie miała miejsce jedna z największych bitew I wojny światowej). Zadanie o charakterze sportowym ma stać 

się w przyszłości produktem promocyjnym dla całego województwa małopolskiego w Polsce i w Europie.

100 000,00 zł

Subregion Sądecki - zadania powiatowe
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PKGRK014 V Turniej Rycerski o mieszek zbója Becza w Bieczu Powiatowe gorlicki Kulturalny

W dniach 12-14 sierpnia 2016 r. w Bieczu planowany jest piknik historyczny pn. „V Turniej rycerski o mieszek zbója Becza”, której 

celem będzie ożywienie zabytkowego Biecza oraz umożliwienie przeniesienia się na czas imprezy w kulturę wieków dawnych, 

kulturę mody średniowiecznej oraz etos rycerskości. Przez trzy dni Biecz stanie się na wzór dawnego potęgą średniowieczną, w 

którym jak za dawnych czasów gościć będą królowie, rycerze, konnica, damy dworu oraz kat. To właśnie w Bieczu będzie można 

oglądać pokazy pieszych pojedynków rycerskich, rycerzy konnych walczących na kopie, inscenizacje związane z: 1050-rocznicą 

chrztu Polski, dotycząca sprowadzenia Krzyżaków do Polski oraz zdobycia murów obronnych; tańce dawne, spektakl ognia, 

katowskie rzemiosło, oraz wysłuchać koncertów muzyki dawnej w urokliwych zakątkach Biecza. Turniej nosi nazwę legendarnego 

zbója Becza który w wiekach średnich na zamku tuż obok dzisiejszego Biecza mieszkał. Zasłynął z napadania na przejezdnych 

kupców podążających traktem węgierskim aż do Krakowa. Gdy w końcu dostał się w ręce władzy królewskiej śmierci uniknął jedynie 

dzięki złożonej obietnicy oddania wszystkich zrabowanych dóbr i wybudowania za nie miasta nad rzeką Ropą. A że był bogaty, tak 

też spełnił co obiecał… a i skarbów sporo zostało.

64 173,00 zł

PKGRT015 Ukwiecenie drogi wojewódzkiej w mieście Bobowa Powiatowe gorlicki Turystyczny
Poprawa wyglądu przestrzeni publicznej w  mieście  poprzez posadowienie drewnianych kwietników oraz utworzenie figur 

kwiatowych
54 000,00 zł

PKLIE007
Budki lęgowe i karmniki dla ptaków w słopnickich 

gospodarstwach i zagajnikach
Powiatowe limanowski Ekologiczny

Projekt obejmuje zakup i montaż około 400 szt. różnego typu i rodzaju budek lęgowych oraz 200 karmników dla ptaków w 

Słopnickich gospodarstwach, sadach i obejściach, lasach i zagajnikach po kilkanaście – kilkadziesiąt budek w każdej dzielnicy i 

skupisku osiedli w bardzo rozległej miejscowości-gminie Słopnice. W ramach zadnia planowana jest także organizacja pikników 

edukacyjnych dla mieszkańców oraz wydanie materiałów promocyjnych i kolorowych folderów.

94 000,00 zł

PKLIK008
Kultywowanie tradycji w regionie Lachów 

Limanowskich
Powiatowe limanowski Kulturalny

Projekt  to powrót do tradycji i upowszechnianie kultury, aby ocalić od zniszczenia i zapomnienia skarby rodzimej kultury ludowej.  

Ma na celu przygotowanie dzieci i młodzieży i dorosłych do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz krzewienia lokalnych 

zwyczajów i tradycji naszego regionu. Zakłada wszechstronny rozwój osobowy dzieci  i młodzieży, rozwija ich umiejętności 

artystyczne a także zachęca do działania na rzecz społeczności lokalnej. Członkowie Zespołu Regionalnego „Pisarzowianie” są 

członkami Stowarzyszenia Miłośników Przeszłości i Rozwoju wsi Pisarzowej i działają na terenie Gminy Limanowa, wielokrotnie 

występując na organizowanych imprezach. W ramach zadania planowane są następujące działania: przeprowadzenie warsztatów, 

zorganizowanie koncertu, przygotowanie i opracowanie wydanie śpiewnika pieśni ludowych, zorganizowanie wycieczki nad Morze 

Bałtyckie

99 600,00 zł

PKLIK009 Plenerowe spotkania z nauką i kulturą Powiatowe limanowski Kulturalny

Plenerowe spotkania z nauką i kulturą mają na celu realizowanie funkcji brakującego w gminie domu kultury. Podstawowy cel 

założony do osiągnięcia to niwelowanie zróżnicowania w poziomie rozwoju cywilizacyjnego w sferze kultury i nauki pomiędzy 

gminą wiejską a ośrodkiem miejskim. W ramach projektu przewiduje się cyklu spotkań plenerowych  takich jak plenerowe kino, 

spektakle teatralne, koncerty młodych talentów, wieczorki poetyckie, pokaz doświadczeń przyrodniczych.

90 000,00 zł

PKNSK012 Ryterska Akademia Muzyki i Tańca Powiatowe nowosądecki Kulturalny

Organizacja Ryterskiej Akademii Muzyki i Tańca ma obejmować naukę gry na instrumentach tradycyjnych z regionu Beskidu 

Sądeckiego, Doliny Wielkiej Roztoki i Popradu (skrzypce, basy 3/4), zajęcia etnograficzne, tańca i śpiewu. Zadanie ma przybliżyć  

bogatą spuściznę kulturową górali nadpopradzkich młodemu pokoleniu.

57 000,00 zł
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PKNSI019 Aktywni seniorzy Powiatowe nowosądecki Inny
W ramach projektu prowadzone będą działania edukacyjno - integracyjne (edukacja prozdrowotna, obywatelska, kulturalna) w ich 

ramach: spotkania ze specjalistami w dziedzinie zdrowia, spotkania przy muzyce, spotkania integracyjne.
50 050,00 zł

PKNSU005 Postaw na rozwój - odnajdź siebie Powiatowe Nowy Sącz Edukacyjny

Zadanie skierowane do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w powiecie nowosądeckim. Jest to program składający się z 

trzech modułów aktywnych form rozwoju i integracji młodzieży. Projekt zakłada uruchomienie następujących warsztatów: żonglerki 

z językiem angielskim, praktycznych zajęć z motywacji i kreatywnego myślenia oraz sposobów na odnajdywanie swojej pasji 

życiowej. Program przewiduje dwie edycje, realizowane w czasie trwania semestru szkolnego. Całość zadania przewiduje 448 

godzin zajęć i planuje objąć 320 uczniów. Założeniem projektu jest zorganizowanie czasu wolnego uczniów w sposób kreatywny i 

niekonwencjonalny.  

86 800,00 zł

PKNCI010 Nowy Sącz dla serca Powiatowe Nowy Sącz Inny zakup oraz montaż naściennych defibrylatorów AED 100 000,00 zł

PKNSK017 Czytelnia pod chmurką Powiatowe Subregion Sądecki Kulturalny

Czytelnia pod chmurką jest projektem, którego głównym celem jest stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, gdzie będzie 

można przyjść, poczytać książkę, porozmawiać o niej, wymienić starą książkę na nową. Projekt obejmuje zakup namiotu na 

czytelnię, wyposażenia plenerowej czytelni (książki, regały, fotele). Nie będzie to konkurencja dla tradycyjnych bibliotek, księgarń 

czy czytelni, których wartość jest nieprzeceniona.  Celem jest stworzenie przestrzeni, gdzie nie trzeba zakładać karty. Wystarczy 

przyjść i wziąć książkę z półki; miejsca, gdzie można o książce porozmawiać siedząc na fotelu, leżaku czy na trawie i pijąc kawę. 

Projekt oparty jest między innymi na idei bookcrossingu, czyli wymianie książek. Jeżeli już przeczytasz swoją książkę, będziesz mógł 

się nią podzielić, przynosząc do otwartej czytelni. Orhanizatorzy pragnę w ten sposób „uwolnić” latami nieczytane, zakurzone 

książki. Chcę przez czytanie integrować mieszkańców Sądecczyzny, łączyć młode pokolenie z seniorami.  W otwartej czytelni będą 

się także odbywać spotkania z pisarzami, dziennikarzami i ludźmi kultury. Projekt będzie nosił nazwę „Czytelnią pod chmurką”, 

ponieważ będzie działał na otwartej przestrzeni z dużym namiotem – to w razie deszczu i niepogody – od maja od października.

92 500,00 zł

PKNSS018
Zajęcia sportowe dla poprawy kondycji fizycznej oraz 

zwiększenia integracji społecznej osób starszych
Powiatowe Nowy Sącz Sportowy

Projekt zakłada organizację zajęć sportowych dla seniorów, które będą miały na celu poprawę sprawności fizycznej osób starszych 

oraz zapewnią im warunki do integracji społecznej. Jest to obecnie duży problem dla tej grupy ludzi, często wykluczanej z wielu sfer 

życia. Poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności sportowej 400 osób z grupy seniorów (50+) będzie miało okazję 

do rozwoju, zwiększania możliwości swojego organizmu, oraz polepszenia jakości życia w postaci integracji z osobami w swojej 

grupie wiekowej. 

90 000,00 zł

START025 Tak wiele do odkrycia Subregionalne Subregion Tarnowski Turystyczny

Projekt ma na celu kompleksową promocję regionu tarnowskiego, szczególnie w zakresie oferty turystycznej, prospołecznej, 

kulturalnej, edukacyjnej, sportowej i ekologicznej. Przedsięwzięcie składa się z następujących aktywności: konkurs wiedzy 

połączony z biwakami szkolnymi, konkurs turystyki rowerowej, piknik rodzinny, konkurs fotograficzny, festiwal piosenki 

turystycznej oraz opracowanie aktywnego  przewodnika po regionie.

222 136,00 zł

Subregion Tarnowski - zadania Subregionalne

14



KOD ZADANIA Tytuł zadania Zasięg zadania Powiat/ subregion
Charakter 

zadania
Skrócony opis zadania Koszt zadania

STARU018 Małopolska Międzypokoleniowa Pracownia Medialna Subregionalne Subregion Tarnowski Edukacyjny

Projekt ma na celu aktywizację osób młodych i starszych. Zadanie ma charakter edukacyjny i ma służyć rozwijaniu umiejętności 

dziennikarskich dla wszystkich zainteresowanych, z naciskiem na młodzież do 18 roku życia oraz osoby, które ukończyły 60-ty rok 

życia. Uczestnictwo w projekcie pozwoli m. in. na zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej pracy w mediach oraz 

ukierunkowanie młodzieży na przyszłą ścieżkę edukacyjną. Uczestnicy zdobędą także umiejętności realizowania różnych form 

dziennikarskich oraz nauczą się tzw. "języka radiowego".  

112 628,00 zł

STARK004 Z gwiazdami zaczytani Subregionalne Subregion Tarnowski Kulturalny

Celem zadania jest pobudzenie i poprawa stanu czytelnictwa oraz uczestnictwa mieszkańców Subregionu tarnowskiego w 

wartościowych przedsięwzięciach kulturalnych.  Poprawa czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych ma nastąpić 

poprzez zorganizowanie 20 spotkań autorskich, 8 koncertów kameralnych, a także zakup atrakcyjnych wydawnictw do sieci miejsko-

gminnych bibliotek. Organizowane spotkania/ koncerty będą bodźcem do integracji w realu. Wykształcenie nawyku wśród 

mieszkańców subregionu tarnowskiego do obcowania z książką, wartościową kulturą.

300 000,00 zł

STARK026

Konserwacja wybranych zabytkowych kapliczek w 

pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie 

Subregionu Tarnowskiego

Subregionalne Subregion Tarnowski Kulturalny
Zadanie polega na wykonaniu konserwacji 8 zabytkowych kapliczek lokowanych w miejscowościach: Biskupice Radłowskie, 

Borzęcin, Dołęga, Rząchowa, Rzepiennik Biskupi (x2), Sieradza, Rzepiennik Strzyżewski.
265 000,00 zł

STARS027 Warsztaty tańca dla młodzieży - YOUNG DANCE Subregionalne Subregion Tarnowski Sportowy

Warsztaty tańca dla młodzieży - YOUNG DANCE – program wszechstronnego rozwoju dzieci, w oparciu o edukację taneczną. Cykl 

cotygodniowych otwartych warsztatów tanecznych, organizowanych na przestrzeni 3 miesięcy, w 11 gminach subregionu 

tarnowskiego. Dzieci w wieku od 12-17 lat uczestniczyć będą w zajęciach mających funkcje artystyczne oraz społeczne 

odbywających się pod nadzorem wykwalifikowanych instruktorów tańca, z wieloletnią praktyką oraz  we współdziałaniu z  

pedagogiem i psychologiem. Warsztaty realizowane będą według opracowanego programu zawierającego działania 

choreograficzne oraz działania pedagogiczne i psychologiczne. 

Celem programu jest rozwój  ruchowy dzieci, nabycie przez nie umiejętności tanecznych (techniki: wolnej , hip-hop, modern, tańca 

współczesnego, itp.) Zajęcia będa  pozytywnie wpływać na integrację społeczną, nawiązywanie kontaktów, budowanie  poczucia 

własnej wartości, współdziałanie w grupie. 

Warsztaty pozwolą poprzez zabawę i ćwiczenia fizyczne zdobywać nowe umiejętności, wspomagać zdrowie i budować nową 

aktywność społeczną. Dla rozwoju psychofizycznego prowadzona będzie także towarzysząca terapia i wsparcie dla osób 

wymagających pomocy pedagogicznej. 

150 615
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STARP030

Półkolonie dla dzieci niepełnosprawnych połączone z 

rehabilitacją ruchową i społeczną oraz edukację dla 

rodziców

Subregionalne Subregion Tarnowski Prospołeczny Półkolonie dla dzieci niepełnosprawnych połączone z rehabiliracją ruchową i społeczną oraz edukacje dla rodziców 105 800,00 zł

PKBRU017 Mali Ratownicy Powiatowe brzeski Edukacyjny
W ramach projektu Szkoła Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzi szkolenia z pierwszej pomocy 

przedmedycznej dla dzieci z terenu powiatu. 
50 000,00 zł

PKDAU003
Inwestycja w przyszłość czyli szkolenie dla członków 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
Powiatowe dąbrowski Edukacyjny

Celem głównym zadania jest zwiększenie zaangażowania w działalność społeczną ludzi młodych przez szkolenie członków 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP), którzy w przyszłości będą służyć w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Grupą docelową 

zadania są członkowie MDP z powiatu dąbrowskiego tj. dzieci i młodzież w wieku od 10 - 16 lat zainteresowani działalnością 

społeczną, chcący poświęcić swój wolny czas na zdobywanie wiedzy i umiejętności, dzięki którym będą mogli pomagać innym 

ludziom w przyszłości. Efektem działań będzie zaktywizowanie członków MDP oraz usprawnienie ich samoorganizacji poprzez 

podniesienie kwalifikacji. Zadanie polega na zorganizowaniu tygodniowego wyjazdowego obozu szkoleniowego dla 80 członków 

MDP. W ramach projektu młodzież uzyska wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz szeroko rozumianego 

ratownictwa i bezpieczeństwa. 

88 038,00 zł

PKDAI015
Bezpieczny powiat dąbrowski z AED - każdy może 

uratować bezcenny dar - ludzkie życie
Powiatowe dąbrowski Inny Zakup Automatycznych defibrylatorów w powiecie dąbrowskim 98 600,00 zł

PKTAP001 Na Podgórzu dzień babci i dziadka trwa cały rok Powiatowe tarnowski Prospołeczny

Projekt jest skierowany do społeczności gmin Pogórza Ciężkowickiego: Tuchów, Pleśna, Gromnik i Ryglice, a w szczególności do 

osób starszych w wieku powyżej 60 lat i dzieci w wieku 7 – 13 lat. Celem projektu jest w szczególności aktywizacja osób starszych 

oraz integracja międzypokoleniowa, przez wspólnie realizowane, różne formy aktywnego spędzania wolnego czasu. dostęp dzieci 

do oferty związanej z aktywnym spędzaniem wolnego czasu. 

97 520,00 zł

Subregion Tarnowski - zadania powiatowe
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PKTAK005 Festiwal Kultury Pogórzańskiej Powiatowe tarnowski Kulturalny

Projekt jest skierowany do Małopolan, a szczególnie do mieszkańców Powiatu Tarnowskiego - osób w każdym wieku ze 

szczególnym uwzględnieniem rodzin. Celem projektu jest promowanie turystycznych walorów Pogórza Ciężkowickiego: kultury 

pogórzańskiej , rękodzieła artystycznego, kulinariów oraz muzyki ludowej, połączone z edukacją na temat historii wsi polskiej oraz 

"ginących zawodów". Cel zostanie zrealizowany poprzez organizację dwudniowego "Festiwalu Kultury Pogórzańskiej", który 

odbędzie się 17 i 18 września na rynku w Ryglicach. Festiwal będzie się składał z kilku komponentów: 1. konkursu na najlepsze 

wykonanie ludowego utworu muzycznego przez zespół lub grupę śpiewaczą  (decydować będzie profesjonalne jury; konkurs 

odbędzie się w drugim dniu festiwalu)  2. wybór przez wszystkich uczestników i widzów festiwalu, "Najlepszego smaku 

pogórzańskiego 2016 r." połączony z degustacją tradycyjnego jadła, prezentowanego na stoiskach 3. prezentacja "ginących 

zawodów" połączona z możliwością własnoręcznego wykonania rękodzieła przez osoby odwiedzające festiwal, w tym przez dzieci 

(wyroby z brzozy, kosze, koszyki, miotły, kowalstwo, wyrób przetaków, wicie wianków, koronkarstwo i hafty (w tym gorseciarstwo), 

wyroby z papieru i bibuły, pisankarstwo, wyroby z gliny, wyroby z drewna, rymarstwo, tradycyjne wyroby z papieru połączone z 

origami, quilling oraz decoupage. 4. konkurs "Rzut podkową", gdzie każdy z uczestników (widzów) festiwalu, będzie mógł stanąć w 

szranki w tej dyscyplinie. Nagrodą dla zwycięzcy będzie 5-dniowy pobyt w gospodarstwie agroturystycznym dla 4 osób, połączony z 

nauką jazdy konnej . Ponadto planowane jest zorganizowanie stoisk strzelniczych do strzelania z łuku, wiatrówki, karabinka ASG i 

paint-ballu do tarczy.  5. organizacja "Biesiady Pogórzańskiej" (w pierwszym dniu festiwalu), w trakcie której na scenie wystąpią 

zespoły ludowe z terenu Pogórza Ciężkowickiego, prezentując folklor regionalny  6. pokaz sztucznych ogni na zakończenie festiwalu. 

Realizacja wszystkich wymienionych działań wpłynie na zwiększenie zainteresowania Pogórzem Ciężkowickim wśród mieszkańców 

Powiatu Tarnowskiego oraz Małopolski, przyczyniając się do ożywienia turystycznego tego terenu. Pogórze Ciężkowickie to, 

wyłączając nieliczne wyjątki, nadal nieodkryty dla turysty obszar. Dzięki festiwalowi, mieszkańcy Małopolski będą mieli możliwość 

poznawania kultury pogórza, historii polskiej wsi i obyczajów ludowych, jak również dawnych zawodów. Impreza skierowana jest w 

szczególności do rodzin, ponieważ projekt zakłada również szereg atrakcji dla dzieci, w tym tworzenie razem z instruktorem, 

tradycyjnych ozdób, pisanek, palm i innych okolicznościowych pamiątek, foto budka z możliwością zrobienia pamiątkowego zdjęcia, 

jazda na kucyku, dmuchane zjeżdżalnie, jazda na mini-quadach wokół rynku oraz inne atrakcje skierowane do najmłodszych.  

Festiwal będzie okazją do rodzinnego spędzenia wolnego czasu, z możliwością interaktywnego udziału w przygotowanych 

atrakcjach, jak również stanie się doskonałą okazją do integracji Małopolan oraz poznawania bogatej kultury i tradycji regionu 

Małopolski.  

77 000,00 zł

PKTAK008 Historia w Hologramie Powiatowe tarnowski Kulturalny

Zadanie ma celu stworzenie interaktywnej prezentacji holograficznej czterech obiektów znajdujących się na terenie powiatu 

tarnowskiego bądź postaci związanych z tym terenem (pociski V2, akcja 3 most, Wincenty Witos, XV wieczny Kościół Św. Marcina 

Biskupa w Zawadzie, rezerwat przyrody Skamieniałe Miasto). Prezentacje będzie można zobaczyć na otwartych spotkaniach w 

Wierzchosławicach, Radłowie, Ciężkowicach, Zgłobicach. Zadanie ma na celu poszerzenie wiedzy na temat regionu.

91 700,00 zł

PKTAP009

Bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły. Budowa 

chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 980 w 

Faściszowej

Powiatowe tarnowski Prospołeczny Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 980 w miejscowości Fasciszowa 99 900,00 zł

PKTAT011

Nasadzenie krzewów i urządzenie skarpy w pasie drogi 

wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Poręba Radlana 

w pobliżu zabytkowego kościoła

Powiatowe tarnowski Turystyczny
Nasadzenie krzewów i urządzenie skarpy w pasie drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Poręba Radlana w celu poprawy 

estetyki infrastruktury drogowej 
100 000,00 zł
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PKTAK024
Uniwersytet integracji międzypokoleniowej w Domu 

Ludowym w Zbylitowskiej Górze
Powiatowe tarnowski Kulturalny

Utworzenie uniwersytetu integracji międzypokoleniowej "z książką i filmem" dla osób po 50 roku życia oraz dzieci i młodzieży do lat 

18. W jego ramach będą odbywać się warsztaty (filmowe dziennikarskie i itp.) oraz spotkania z dziennikarzami, pisarzami, twórcami 

filmowymi. Organizowane będą także wycieczki tematyczne (np.  do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Teatru im. J. Słowackiego).

50 000,00 zł

PKTAP028
Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 

w miejscowości Tarnowiec
Powiatowe tarnowski Prospołeczny Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Tarnowiec, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 100 000,00 zł

PKTAS031 Galopem do sukcesu - lekcje jazdy konnej Powiatowe tarnowski Sportowy

Głównym celem projektu jest upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci głównie z terenu Gminy Lisia Góra, przez 

organizację zajęć z jazdy konnej. Realizacja proponowanego zadania będzie obejmowała chętne dzieci klas IV-VI - ok. 80 osób (z 

podziałem na grupy 40 osobowe). Lekcje będą odbywać się dwa razy w miesiącu przez okres 9 miesięcy. Na zakończenie nauki jazdy 

konnej zostanie zorganizowany festyn wzorowany na Małopolskim Święcie Konia, ograniczony terytorialnie do powiatu 

tarnowskiego.

62 400,00 zł

PKTRK021 Big Contest Band - działalność kulturalna i edukacyjna Powiatowe Tarnów Kulturalny

Projekt „Big Contest Band” ma za zadanie:

• stworzenie atrakcyjnego cyklu koncertów  o różnorodnej tematyce  skierowane do różnych grup społecznych, od najmłodszych 

poprzez młodzież po środowisko 50+

• promować tarnowskich artystów i środowisko jazzowe działające w Tarnowie oraz twórczość tej grupy. 

• stworzenie innowacyjnej formy koncertowej w Tarnowie poprzez przeprowadzenie warsztatów muzycznych podnieść kwalifikację 

członków big bandu i młodzieży ZSM w Tarnowie 

• działania promujące orkiestrę.

• zakup potrzebnego sprzętu i instrumentów oraz materiałów nutowych.

• wydawnictwa płytowe Big Contest Bandu.

76 450,00 zł

Subregion Podhalański - zadania Subregionalne
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SPODI001

Zapobieganie nadwadze, otyłości oraz chorobom 

przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w 

zakresie żywienia i aktywności fiizycznej

Subregionalne Subregion Podhalański Inny

Projekt polega na przeprowadzeniu 12- tygodniowego programu redukcji masy ciała poprzez: zakup materiałów edukacyjnych, 

promocyjnych oraz sprzętu do ćwiczeń (rowerki, piłki, hantle, taśmy thera-band, piłki, ciężarki, bieżnie), odbycie wizyt lekarskich, 

wykonanie badań podmiotowych, przedmiotowych oraz  biochemicznych krwi przed i po programie, realizację cyklu spotkań i 

warsztatów dietetycznych, zajęć rehabilitacyjnych (ćwiczenia na basenie oraz sali gimnastycznej), spotkań z psychologiem oraz 

utworzenie dietetycznego punktu konsultacyjnego (dla pacjentów z nadmierną masą ciała nie biorących udział w 12 tyg. 

programie).  Po zakończeniu programu przewiduje się rozdanie nagród za najlepsze wyniki w redukcji masy ciała oraz najwyższą 

frekwencję na zajęciach każdego rodzaju. Program skierowany jest do ok. 150 osób  (pomiędzy 18 a 60 r.ż.), którzy spełniają kryteria 

włączenia. Realizatorem programu jest Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, który przy 

wytycznych z  Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie realizuje już powyższy program dzięki dofinansowaniu ze  Szwajcarsko-

Polskiego Programu Współpracy.

240 200,00 zł

SPODT009

Turystyczna integracja społeczności subregionu 

podhalańskiego. Rajd szlakami podbabiogórza i 

gorców. Regionalny piknik integracyjny

Subregionalne Subregion Podhalański Turystyczny

Zadanie polega na organizacji dwóch pieszych rajdów oraz pikniku integracyjnego połączonego z występami amatorskich zespołów 

regionalnych, prelekcją na temat dziedzictwa regionalnego, wystawą rękodzieła artystycznego oraz degustacją potraw 

regionalnych. Celem przedsięwzięcia jest integracja lokalnego środowiska, budowanie więzi, promocja aktywnych form spędzania 

wolnego czasu, poznawanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu. 

Rajdy realizowane będą dwoma trasami: 1) Babia Góra – Krowiarki – Police – Hala Krupowa – Sidzina 

2) Turbacz – Stare Wierchy – Rdzawka – Luboń. Piknik integracyjny odbędzie się w Jordanowie. 

100 950,00 zł

SPODK012
Dokumentacja, archiwizacja i promocja dziedzictwa 

kulinarnego Podhala, Spisza i Orawy
Subregionalne Subregion Podhalański Kulturalny

W ramach projektu "Dokumentacja, archiwizacja i promocja dziedzictwa kulinarnego z Podhala, Spisza i Orawy" planuje się szeroką 

promocję, dokumentację i archiwizację dziedzictwa kulinarnego tych regionów oraz ukazanie zmian w kuchni podhalańskiej, 

spiskiej i orawskiej. Ideą projektu jest udokumentowanie dziedzictwa kulinarnego całego obszaru Podhala, Spisza i Orawy na 

przestrzeni lat, promocja kuchni tych obszarów oraz wzmocnienie tożsamości i budowanie poczucia dumy z lokalnej kultury, historii 

i tradycji wśród miejscowych. W ramach projektu przewidziano następujące działania: dokumentacja dziedzictwa kulinarnego 

Podhala, Spisza i Orawy na przestrzeni lat przy udziale nosicieli tradycji zamieszkujących te obszary, specjalistów z tego zakresu, 

efektem będzie wydanie publikacji "Potrawy z Podhala, Spisza i Orawy na przestrzeni lat" w wersji papierowej (album) oraz 

produkcja filmu DVD i rejestracja 3 produktów tradycyjnych Podhala, Spisza i Orawy na Liście Produktów Tradycyjnych. 

167 800,00 zł

SPODS018 Popularyzacja piłki noznej wśród lokalnej społeczności Subregionalne Subregion Podhalański Sportowy

Projekt dotyczy upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród różnych grup społecznych i środowiskowych z powiatu 

tatrzańskiego oraz nowotarskiego w szczególności poprzez realizację  inicjatyw zmierzające do promocji piłki nożnej wśród dzieci, 

młodzieży oraz osób  dorosłych.  

W trakcie trwania projektu zostanie zorganizowany 3-dniowy turniej młodzieżowy z udziałem drużyn krajowych oraz 

międzynarodowych, łącznie 32 zespoły m.in. z Ukrainy, Słowacji, Czech oraz krajowych. 

Dodatkowo w ramach zadania zostaną zapoczątkowane rozgrywki amatorskiej ligi piłkarskiej szóstek dla osób od 16 roku życia, dla 

min. 10 zespołów z powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego, na boiskach w Zakopanem i Szaflarach.

240 000,00 zł
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SPODK020

Konserwacja wybranych zabytkowych kapliczek w 

pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie 

Subregionu Podhalańskiego

Subregionalne Subregion Podhalański Kulturalny
Zadanie polega na wykonaniu konserwacji 9 zabytkowych kapliczek lokowanych w miejscowościach: Stryszawa, Sucha Beskidzka 

(x2), Zawoja, Piekielnik (x2), Witów, Czarny Dunajec, Chochołów.
200 000,00 zł

SPODT021

"…Chodźcie na Turbacz…"- nowe szlaki rowerowo-

biegowe w Gorcach (Obidowa, Nowy Targ, Waksmund, 

Ostrowsko, Łopuszna)

Subregionalne Subregion Podhalański Turystyczny

Zadanie polega na oznakowaniu nowych szlaków rowerowo-biegowych w Gorcach oraz zakup i instalację innowacyjnego systemu 

pomiaru czasu wraz z aplikacją mobilną. Dodatkowymi elementami przedsięwzięcia będą działania promocyjne oraz organizacja 

dwóch wydarzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z rodzinnymi zawodami sportowymi.Dzięki realizacji projektu powstanie nowy 

produkt turystyczny, który stanowić będzie doskonałe uzupełnienie oferty turystycznej powiatu nowotarskiego, tatrzańskiego i 

suskiego, gdzie ilość szlaków rowerowo-biegowych jest niewielka. Stworzenie jednolitego systemu oznakowania szlaków i atrakcji 

turystycznych podniesie atrakcyjność regionu, pozytywnie wpłynie na stan środowiska przyrodniczego, propagować będzie zmianę 

modelu życia, ochronę walorów przyrodniczych a także stanie się wiodącym elementem rozwoju  turystyki. Planowana łączna liczba 

kilometrów szlaków turystycznych  wraz z atrakcjami turystycznymi ma wynosić około 70 km. W ramach projektu zaplanowano 

działania innowacyjne polegające na zakupie i instalacji innowacyjnego sytemu pomiaru czasu wraz z aplikację mobilną, który 

pozwoli użytkownikowi trasy na zmierzenie czasu w jakim przemierzy szlak  na Turbacz z 5 lokalizacji. Dodatkowo zostaną 

zrealizowane działania promocyjne ( mapa, promocja w mediach) oraz dwa wydarzenia sportowo-rekreacyjne wraz  rodzinnymi 

zawodami sportowymi: 1 na terenie Miasta, 1 na terenie Gminy Nowy Targ.   Swoim oddziaływaniem projekt obejmie również 

mieszkańców powiatu tatrzańskiego i suskiego, którzy będą korzystali z oznakowanych szlaków, systemów pomiaru czasu oraz będą 

uczestniczyli w 2 wydarzeniach sportowo- rekreacyjnych.

262 000,00 zł

SPODK023 Mobilna scena plenerowa Subregionalne Subregion Podhalański Kulturalny

Zadanie dotyczy zakupu mobilnej sceny plenerowej wraz z nagłośnieniem, oświetleniem scenicznym, wyposażonej w podjazd dla 

niepełnosprawnych osób oraz mobilnego agregatu prądotwórczego. Realizacja tego zadania przyczyni się do poprawy jakości 

imprez kulturalnych przeprowadzanych przez społeczności lokalne ze wsi Harklowa z powiatu nowotarskiego oraz Białki 

Tatrzańskiej z powiatu tatrzańskiego. 

290 000,00 zł

PKNTI002
Bezpieczne Podhale - zakup pojazdu typu quad wraz z 

wyposażeniem do ratownictwa na terenach górskich
Powiatowe nowotarski Inny

Zadanie polega na zakupie sprzętu ratowniczego tj. quada wraz z wyposażeniem do realizacji działań ratowniczych i 

poszukiwawczych na terenach górzystych w powiecie nowotarskim. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany przez Ochotniczą 

Straż Pożarną w Nowym Targu.

65 000,00 zł

PKNTI005 IX  Nowotarski Piknik Lotniczy Powiatowe nowotarski Inny

Nowotarski Piknik Lotniczy to największa impreza tego typu na Podhalu, gromadząca rokrocznie ponad 20 tys widzów.  Dziewiata 

edycja odbędzie się w sierpniu 2017r. Na lotnisku miejskim w Nowym Targu, w czasie jej trwania odbędą się akrobacje samolotowe 

i szybowcowe, udział Zespołu Akrobacyjnego Sił Powietrznych RP, udział śmigłowców bojowych MI24, samoloty zabytkowe, balony 

na ogrzane powietrze, a także zagraniczne grupy akrobacyjne. Pokazom towarzyszyć będą prezentacje oraz akcja informacyjna. 

100 000,00 zł

Subregion Podhalański - zadania powiatowe
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PKNTS007
Wendo - warsztaty samoobrony i asertywności dla 

kobiet i dziewcząt
Powiatowe nowotarski Sportowy Prezprowadzenie warsztatów samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt. 100 000,00 zł

PKNTU011 Od Juniora do Seniora - aktywizacja mieszkańców Powiatowe nowotarski Edukacyjny

Projekt dotyczy kształcenia i rozwoju dzieci w wieku szkolnym - juniorów oraz aktywizację osób starszych - seniorów z terenu 5 

miejscowości: Kacwin, Niedzica, Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne oraz Frydman. Celem zadania jest zagospodarowanie czasu wolnego 

dla osób młodszych i starszych, jak również umożliwenie im zdobycia wiedzy, umiejętności i stworzenie warunków dla wymiany 

doświadczeń. Zagospodarownie czasu wolnego poprzez zorganizowanie odpowiednich zajęć tematycznych wpłynie na rozwój 

intelektualny, podniesienie poziomu wiedzy, przyczyni się do poprawy samooceny i samopoczycia szczególnie u osób starszych. U 

młodszych pobudzi wyobraźnię co z pewnością przełoży się na dalszą chęć kształcenia. Dla dzieci zorganizowane zostaną zajęcia 

wprowadzające je poprzez zabawę i wystawę interaktywną w świat fizyki i matematyki. Dla seniorów zorganizowane zostaną 

zajęcia z zakresu obsługi Internetu oraz komputera a także wykłady dotyczące spraw administracyjnych, kultury, przyrody, 

fotografii. 

63 650,00 zł

PKNTT019
Aktywne i twórcze poznawanie Orawy, Spiszu i 

Podhala
Powiatowe nowotarski Turystyczny

Celem zadania jest stworzenie 10 questów dla  miast i gmin powiatu nowotarskiego ( Rabka-Zdrój, Nowy Targ, Szczawnica oraz  

gminy: Jabłonka, Lipnica Wielka, Czorsztyn, Krościenko, Czarny Dunajec, Łapsze Niżne, Raba Wyżna).Realizacja projektu korzystnie 

wpłynie na wzmocnienie więzi społecznyc, ponieważ przygotowanie questów będzie wymagało współpracy w ramach lokalnych 

społeczności. W efekcie powstanie nowy produkt turystyczny, dzięki któremu mieszkańcy powiatu nowatorskiego, jak również 

turyści odwiedzający ten obszar będą mogli aktywnie i twórczo spędzać czas oraz poznać lokalne dziedzictwo przyrodnicze i 

kulturowe.

98 000,00 zł

PKNTU022 Poznajemy Naszą Ojczyznę - z Podhala do Stolicy Polski Powiatowe nowotarski Edukacyjny

Projekt, w ramach którego zorganizowany zostanie wypoczynek dla dzieci z terenów wiejskich w czasie ferii zimowych. Wskazane 

zadanie, wyjazd do Warszawy dla 60 dzieci, będzie zwieńczeniem działań pozalekcyjnych podjętych przez szkoły podstawowe z 

powiatu nowotarskiego ze wsi Harklowa i Szlembrak w 2016 i 2017 roku. Głównym efektem działan projektowych będzie m.in. 

poszerzenie wiedzy ogólnej o Polsce, wyrównywanie szans w dostępie do szeroko rozumianej kultury i dziedzictwa narodowego dla 

dzieci z obszarów wiejskich, kształtowanie postaw prospołecznych oraz rozbudzanie postaw patriotycznych. Ralizacja zadania, w 

szerszym kontekście, przyczyni się do rozwoju społeczności lokalnej. 

74 700,00 zł

PKTTS003 Pełnosprawni przez sport Powiatowe tatrzański Sportowy
Organizacja całorocznych, nieodpłatnych treningów sportowych dla osób z niepełnosprawnością z powiatu tatrzańskiego, 

aktywizacja sportowa adaptowana indywidualnie do specyfiki niepełnosprawności i integracja osób niepełnosprawnych.
100 000,00 zł

PKTTP010

"Przekroczyć granice niepełnosprawności. Made in 

Zakopane" - zakup trzech specjalnych rowerów dla 

osób niepełnosprawnych

Powiatowe tatrzański Prospołeczny
Zadanie polega na zakupie tzrech specjalistycznych rowerów dla osób niepełnosprawnych w tym dzieci - będzie to rower górski 

czterokołowy zjazdowy z akumulatorem oraz dwa rowery górskie czterokolowe z asystą, gdzie kierowanie zajmuje się opiekun
98 560,00 zł
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PKTTK015
Ogród sztuki obok Galerii Sztuki XX wieku w willi Oksza 

- filii Muzeum Tatrzańskiego
Powiatowe tatrzański Kulturalny

"Ogród Sztuki" przy Galerii Sztuki XX wieku w willi Oksza- filii Muzeum Tatrzańskiego, to projekt mający na celu stworzenie miejsca 

w centrum miasta, w którym odbywać się będą całoroczne zajęcia kulturalno- edukacyjne w otoczeniu przyrody i wyjątkowej, 

zabytkowej architektury jaką jest willa "Oksza". "Ogród sztuki" będzie służył mieszkańcom i turystom do aktywnego spędzania 

czasu, odpoczynku i relaksu. W dni deszczowe obiekt będzie zapewniał alternatywne atrakcje np. dla wycieczek szkolnych. Dogodny 

dojazd (obok "Ogrodu Sztuki" jest przestronny parking należący do willi "Oksza") i umiejscowienie terenu "Ogrodu Sztuki" na 

jednym poziomie z parkingiem powoduje, że będzie dostępny także dla osób niepełnosprawnych. W skład "Ogrodu Sztuki" wejdą: 

całoroczny namiot imprezowy z podłogą, składane krzesła w jego wnętrzu, ekran do projekcji i system nagłośnienia, system 

oświetleniowy, mobilna scena oraz wygodne alejki do spacerów, miejsce do interaktywnej zabawy dla zwiedzających, wygodne 

ławki, kamery do monitoringu.   

100 000,00 zł

PKSUS014

 Kultura i sport szansą na rozwój różnych form 

spędzania wolnego czasu w Dolinie Sakwy w gminie 

Zembrzyce.

Powiatowe suski Sportowy
Zadanie zakłada  rozwój kultury i sportu jako różnorodnych form spędzania czasu wolnego wokół akwenu.  Koszty przeznaczone na 

turystykę i sport: 34900 zł , w zakresie kultury 15100 zł.
50 000,00 zł

PKSUT016
Trasa rowerowa brzegiem Skawy i Skawicy - 

modernizacja
Powiatowe suski Turystyczny

Celem zadania jest umożliwienie przejazdu rowerem wzdłuż rzeki Skawy i Skawicy Górnej z Suchej Beskidzkiej przez Maków 

Podhalański, Białkę, Skawicę do Zawoi Centrum. Ruch rowerowy odbywać się będzie z wykorzystaniem istniejących dróg 

gruntowych i gminnych. Tylko w miejscowości Skawica ruch musi odbywac się wzdłuż drogi wojewódzkiej 957, na odcinku ok. 1,3 

km. Realizacja zaproponowanych działań ma na celu budowę miejsc postoju i poprawienia komfortu przejazdu, tak by trasę można 

przebyć z wykorzystaniem roweru trekkingowego. Dokonując modernizacji 5 odcinków o długości 100-200 m każdy, otrzymujemy 

trasę o całkowitej długości 24 km. 

96 400,00 zł
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PKSUK017

"Orkiestra Babiogórska - Dęciaki dla Górali" - działanie 

kulturalne oraz edukacyjne na terenie powiatu 

Suskiego

Powiatowe suski Kulturalny

Gmina Zawoja jest miejscowością wiejską leżącą w Powiecie Suskim, u stóp "Królowej Beskidów" - Babiej Góry. Jak większość 

podobnych społeczności, gmina może pochwalić się bogatą historią i kulturą. W lokalne życie kulturalne można wpisać działalność 

orkiestry dętej, która na przestrzeni lat działała przy OSP w Zawoi. Jednak od 2010 roku orkiestra  zaczęła się rozpadać, aż w 2015 

roku można powiedzieć, że przestała istnieć. Z początkiem 2016 roku zrodził się pomysł pod nazwą "Orkiestra Babiogórska". Kilku z 

członków poprzedniej orkiestry postanowiło "zawalczyć" o orkiestrę i spróbować "uratować"  istotny element lokalnego życia i 

kultury, oraz przede wszystkim, dać lokalnemu społeczeństwu - szczególnie dzieciom i młodzieży, możliwość nauki gry na 

instrumentach, rozwijania swoich talentów i pasji, możliwość uczestniczenia i tworzenia lokalnej kultury, a także możliwość  

promocji regionu Gminy Zawoja, Powiatu Suskiego oraz Województwa Małopolskiego. Główne cele realizacji zadania: - nauka gry 

na instrumentach, edukacja muzyczna dzieci i młodzieży, - wyrównywanie szans społeczności wiejskiej, - rozwój oferty spędzania 

wolnego czasu, - rozwój inicjatyw kulturalnych, - promocja województwa Małopolskiego, Powiatu Suskiego, Gminy Zawoja 

Głównymi elementami, pozwalającymi zrealizować powyższe cele są: - organizacja warsztatów gry na instrumentach, - zakup 

zestawu instrumentów wraz z akcesoriami, - zakup sprzętu dla orkiestry dętej, - zakup strojów dla orkiestry dętej

Istotnym elementem realizacji projektu jest także element niefinansowy - założenie Stowarzyszenia "Orkiestra Babiogórska", które 

w przyszłości pozwoliłoby na kontynuowanie założeń projektu.

96 000,00 zł

PKRKU001
Małopolanin Ci ja - jestem mieszkańcem, obywatelem, 

patriotą
Powiatowe Kraków Edukacyjny

Zadanie dotyczy wzbudzenia zainteresowań historią i zabytkami miasta Krakowa oraz tradycją a także kulturą miast i miasteczek 

regionu. Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą różnych płaszczyzn własnego środowiska regionalnego: geograficznego, 

etnograficznego, kulturowego a także poznają historię oraz tradycję Małopolski a następnie przygotują prezentację dla środowiska 

lokalnego aby przybliżyć odbiorcom osobliwości regionu. Ważnym aspektem projektu jest nawiązanie współpracy z rodzicami a 

także pozyskanie do kooperacji partnerów działających na rzecz dziedzictwa kulturowego regionu. Centrum realizacji projektu 

stanowi Szkoła Podstawowa nr 134 w Krakowie a bezpośrednim beneficjentem działań jest ponad 200 jej uczniów. 

69 100,00 zł

PKRKS003
ERGOMETRY - TO JEST TO. Mistrzostwa Małopolski w 

integracyjnym wioślarstwie halowym
Powiatowe Kraków Sportowy

Projekt zakłada zakup 7 ergometrów na potrzeby organizacji zawodów w ,,wiosłowaniu na sucho". Ergometry na co dzień będą 

udostępniane na integracyjne zajęcia osób niepełnosprawnych, a także w ramach ,,dni otwartych" dla wszystkich chętnych 

mieszkańców powiatu. Dodatkowo planuje się ich wykorzystanie w I Mistrzostwach Małopolski organizowanych w listopadzie i 

grudniu 2016 r.

52 300,00 zł

PKRKP004

Organizacja szkoleń i warsztatów mających na celu 

oswajanie starości poprzez profilaktyke prozdrowotną 

oraz poprawę życia i integrację społeczną seniorów

Powiatowe Kraków Prospołeczny

Celem projektu jest podniesienie świadomości zdrowotnej seniorów - uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Akademia 

Prądnicki Senior", poprzez wykłady, warsztaty i badania przesiewowe. Działania te mają prowadzić do zmiany stylu życia, jak i 

wcześniejszego wykrywania schorzeń kardiologicznych, nowotworowych i innych zagrażających zdrowiu osób starszych.

55 400,00 zł

PKRKT005 Senior na małopolskim szlaku Powiatowe Kraków Turystyczny

Zadanie realizowane będzie dla mieszkańców Krakowa – Seniorów w wieku 60+. Polegać będzie na zorganizowaniu 15 wycieczek 

dla ok. 45 osób każda, trasą Małopolskiego Historycznego Szlaku Pamięci, tj. Szlaku Powstania Krakowskiego (Kraków, Wieliczka, 

Gdów i Bochnia), Szlaku Powstania Styczniowego (Kraków, Krzeszowice, Skała, Sułoszowa i Ojców), Szlaku I Kampanii Kadrowej 

(Kraków, Michałowice, Miechów i Książ Wielki) oraz Szlaku Powstania Kościuszkowskiego (Kraków, Racławice, Zielonki i Słomniki). 

Projekt ma na celu aktywizację fizyczną Seniorów połączoną z poznawaniem miejsc atrakcyjnych turystycznie, co korzystnie wpłynie 

na poprawę zdrowia i kondycji tych osób, a także rozbudzi ich potrzeby poznawcze, estetyczne i prospołeczne.  

76 500,00 zł

PKRKK006 Centrum kultury i sportu w Krakowie Powiatowe Kraków Kulturalny
Zadanie polega na wynajęciu pomieszczeń dla spotkań klubów interesów, klubów miłośników książki. Zostaną zorganizowane 

warsztaty z obsługi komputera, zajęcia sportowe. 
100 000,00 zł

Miasto Kraków
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PKRKU007
Kraków widziany oczami dziecka z zaburzeniami w 

komunikacji językowej
Powiatowe Kraków edukacyjny

Organizacja wycieczek tematycznych z nastawieniem na poznawanie zabytków i atrakcji Krakowa przez dzieci ze Specjalnego 

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.
68 570,00 zł

PKRKI008 Zakup aparatury medycznej do telemetrii Powiatowe Kraków Inny

Zakup urządzeń do telemetrii EKG składających się z jednostki centralnej, indywidualnych aparatów do monitorowania danych oraz 

zespołu auten. - do Oddziału Kardiologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 1, Kraków. Główny cel: 

zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i zapobieganie śmierci w wyniku nagłego zatrzymania krążenia poprzez zapewnienie 

ciągłego monitoringu stanu pacjentów (telemetrii).

100 000,00 zł

PKRKU009
Multikreatywne Warsztaty - świat inspiracji dla dzieci i 

rodziców
Powiatowe Kraków Edukacyjny

Celem projektu jest wsparcie dzieci w rozwoju oraz rodziców w ich wychowaniu, poprzez ofertę unikatowych zajęć m. in. 

kulinarnych, z klockami edukacyjnymi oraz innych o charakterze artystyczno-plastycznym przy jednoczesnym wykorzystaniu 

innowacyjnych metod nauczania (mind mapping, mindfulness, design thinking) wpływających na jakość uczenia się, 

zapamiętywanie, koncentrację, twórczość, motywację, efektywne czytanie, naukę języków obcych, przedmiotów ścisłych i 

przedsiębiorczości. Projekt ma za zadanie wprowadzić uczestników w świat inspiracji, w którym rozpoczną swoją podróż łączącą w 

sobie zabawę, naukę i kreatywność. Beneficjentami projektu są dzieci z Krakowa w wieku 5-12 lat (420 osób) oraz ich rodzice lub 

dorośli opiekunowie (420 osób). 

97 272,00 zł

PKRKP010

Poprawa komfortu pracy ratowników Krakowskiego 

WOPR poprzez remont świetlicy oraz zabezpieczenie 

sprzętu ratowniczego

Powiatowe Kraków Prospołeczny

Zadanie ma na celu podniesienie komfortu pracy ratowników Krakowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

poprzez remont świetlicy Stowarzyszenia wykorzystywanej m.in.. do przeprowadzania kursów ratowniczych, prelekcji dla 

mieszkańców Krakowa oraz różnego typu festynów, które mają na celu szkolenia osób w ratownictwie wodnym i przedmedycznym. 

W zadaniu planowane jest również zamontowanie wiat na przystani ratowniczej w celu zabezpieczenia sprzętu ratowniczego przed 

warunkami atmosferycznymi.  Zadanie przyczyni się do poprawy stanu sprzętu używanego przez ratowników podczas działań 

prowadzonych nad wodą i w wodzie. 

63 000,00 zł

PKRKK011 Festiwal Dzieci "Koralowa Małopolska" Powiatowe Kraków Kulturalny

Małopolska to wciąż teren nieodkryty dla wielu mieszkańców jej stolicy. Przybliżenie kultury Małopolski mieszkańcom Krakowa 

poprzez zaproszenie do spotkania się z nią „na żywo” podczas festiwalu, to znakomita okazja do jej popularyzacji, a co za tym idzie 

„obrania kierunku” na nowe nieznane kulturalne przygody. 

78 600,00 zł

PKRKK012

Rocznicowy koncert integracyjny dla mieszkańców 

dzielnic podgórskich z okazji połączenia Miasta 

Krakowa z Podgórzem

Powiatowe Kraków Kulturalny
Koncert z programem muzycznym, elementami informacyjnymi, konkursowymi z elementami towarzyszącymi oraz z prezentacją 

działalności Stowarzyszenia Dzielnic Podgórskich i dorobku dzielnic VIII-XIII
100 000,00 zł

PKRKS013 Akademia Kobiecego Futbolu Powiatowe Kraków Sportowy

Rozwój i promocja piłki nożnej kobiet i dziewczynek w województwie małopolskim. Celem zadania jest popularyzacja kobiecej 

odmiany piłki nożnej poprzez organizację cyklu, tj. 5 turniejów szkoleniowo - treningowych pod nazwą Małopolska Liga Dziewcząt. 

Turnieje mają charakter otwarty i będą organizowane w różnych kategoriach wiekowych. 

80 000,00 zł

PKRKU014
Pociąg(ający) urok literatury, czyli bilet na dziecięcą 

podróż literackim torem 
Powiatowe Kraków Edukacyjny

Projekt dla dzieci i młodzieży szkolnej zakładający przeprowadzenie długofalowej akcji rozwoju czytelnictwa w Krakowie. 

Realizowane będą działania ukierunkowane na budzenie zamiłowania do książek, poszerzanie wiedzy, kształtowanie wyobraźni, 

rozwijanie uzdolnień literackich, rozwój słownictwa i umiejętności formułowania myśli oraz precyzyjnego wypowiadania się. Projekt 

przewiduje: przeprowadzenie różnych konkursów, organizację spotkań literackich, zaproszenie do wspólnego czytania w 

przestrzeni publicznej, udział w rodzinnej grze miejskiej oraz zainspirowanie nauczycieli i społeczności szkolnych do podejmowania 

szerokich działań w celu zachęcenia uczniów do czytania. Celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi do poszukiwania wiedzy 

zawartej w książkach, rozwijanie wyobraźni, empatii i wrażliwości. Szacowana liczba uczestników projektu to 3 tys. osób.

100 000,00 zł
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PKRKP016 Krakowski Klub Seniora Kina Paradox Powiatowe Kraków Prospołeczny

Czas, by seniorzy z Krakowa wyszli z domów. Co ich może do tego zachęcić? My już to wiemy dzięki wielomiesięcznej współpracy z 

seniorami mieszkających w krakowskiej Dzielnicy Stare Miasto. Dlatego chcemy powołać Krakowski Klub Seniora Kina Paradox 

otwarty dla seniorów z całego Krakowa, który zaoferuje im zajęcia filmowe, kulturalne i ruchowe. Wierzymy, że ta propozycja 

przełoży się na aktywność i integrację seniorów z Krakowa.  

90 000,00 zł

PKRKP019 Taneczny wyjazd dla grupy seniorów Powiatowe Kraków Prospołeczny

Taneczny wyjazd dla grupy 80 seniorów w dwóch turnusach : I - marzec kwiecień, II wrzesień-październik, 5 dniowy pobyt z 

wyżywieniem i zajęciami taneczno-ruchowymi pod kontrolą trenera dwa razy dziennie w grupach po 20 osób w zależności od 

stopnia zaawansowania.

60 060,00 zł

PKRKS020

Siatkówka w Krakowie - ogólnorozwojowe zajęcia 

sportowe dla dzieci i młodzieży z elementami 

siatkówki

Powiatowe Kraków Sportowy

W swojej genezie, projekt zakłada organizację ogólnorozwojowych zajęć sportowych z elementami siatkówki dla dzieci i młodzieży 

w przedziale wiekowym 6-18 lat, z wyróżnieniem co najmniej 4 kategorii wiekowych, w podgrupach wydzielonych ze względu na 

płeć. 

Zajęcia mają na celu edukację oraz aktywizację sportową 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 uwarunkowania fizyczne. Projekt zakłada udział w zajęciach będzie bezpłatny 

oraz brak selekcji – zajęcia ogólnodostępne. Jak wskazują badania rynku zajęć sportowych  oraz ich analiza aż 95% z nich są 

zajęciami odpłatnymi. Zadanie realizowane będzie od października 2016 do czerwca 2017 (włącznie z czerwcem). Zajęcia sportowe 

prowadzone będą przez doświadczonych trenerów, instruktorów w pracy z dziećmi i młodzieżą. 

92 310,00 zł

PKRKT021 Motocyklowy Rajd Kościuszkowski POWIATOWE  Kraków TURYSTYCZNY

Motocyklowy "Rajd Kościuszkowski" -  rajd turystyczno - edukacyjny śladami Tadeusza Kościuszki. Dwudniowy przejazd przez 

kilkanaście miejsc w Krakowie, Małopolsce i tuż przy granicy województwa związanych z działaniami Tadeusza Kościuszki. 

Celem rajdu jest nowoczesne przybliżenie postaci i historii związanej z Naczelnikiem oraz propagowanie turystyki motocyklowej dla 

mieszkańców Krakowa. Start i zakończenie rajdu w Krakowie, szacowana liczba uczestników - 120 osób.

62 000,00 zł

PKRKT022 Przeprawa pieszo-rowerowa w Tyńcu Powiatowe Kraków Turystyczny

Zadanie będzie polegać na zakupie jednostki pływającej  (wielkość łodzi – do 20 m2,  liczba przewożonych osób – 12, możliwość 

przewożenia rowerów) oraz uruchomieniu sezonowego przewozu międzybrzegowego (łodziowego).  

Zakładany przewóz będzie odbywał się w sezonie żeglugowym od czerwca do września w weekendy oraz w oparciu o kalendarz 

rezerwacji.

Celem projektu jest umożliwienie  przeprawy zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

100 000,00 zł

PKRKI024
Stojaki na rowery (inspirowane pismem Stanisława 

Wyspiańskiego)
Powiatowe Kraków Inny

Celem projektu jest wprowadzenie do przestrzeni miejskiej serii 9 stojaków rowerowych zainspirowanych charakterem pisma 

znanego krakowianina Stanisława Wyspiańskiego. Przybliży to mieszkańcom i turystom niezwykły dorobek artysty, i podda recepcji 

jego  twórczość  w miejskiej przestrzeni Królewskiego Krakowa. Projekt związany jest ze  110 rocznicą śmierci Wyspiańskiego,  

doskonałego momentu, aby pokazać krakowianom i turystom raz jeszcze jego osobę w sposób nowy, współczesny i świeży.

90 000,00 zł

PKRKU025
Bezpłatne lekcje przedsiębiorczości i innowacyjności 

dla młodych
Powiatowe Kraków Edukacyjny

W ramach projeku uczestnikom przybliżone zostaną zasady funkcjonowania biznesu, efektywnego zarządzania swoimi finansami 

oraz właściwego przygotowania dokumentów aplikacyjnych do pracy. Celem zadania jest stworzenie koncepcji i rzeczywistego 

opracowania oraz realizacji w praktyce lekcji przedsiębiorczości i innowacyjności dla młodych mieszkanców Krakowa. Projekt 

zakłada opracowanie konspektu lekcji (wykładów i warsztatów) z zakresu przedsiębiorczości i innowacji, realizację wykładów i 

warsztatów oraz promocję idei: lekcji przedsiębiorczości dla uczniów z Krakowa. 

91 000,00 zł
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PKRKP026

Ogólnodostepne stanowiska komputerowe oraz 

szkolenia dla oób starszych w Centrach Aktywności 

Seniorów w Krakowie

Powiatowe Kraków Prospołeczny

Zadanie ma na celu zwiększenie dostępu seniorów do nowych technologii, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, zakupione 

zostanie wyposażenie komputerowe, które następnie zostanie przekazane sieci Centrów Aktywności Seniorów, z komputerów 

bezpłatnie będą korzystać seniorzy z Krakowa

50 000,00 zł

PKRKU028

Warsztaty rękodzieła artystycznego dla 

przedszkolaków i uczniów szkól podstawowych w roku 

szkolnym 2016/2017 

Powiatowe Kraków Edukacyjny

Zadanie dotyczy organizacji cyklu warsztatów rękodzielniczych dla dzieci i młodzieży z krakowskich placówek edukacyjnych 

(przedszkoli i szkół podstawowych). Celem głównym projektu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży rękodziełem artystycznym 

jako ciekawą alternatywą na spędzanie czasu wolnego. W ramach projektu zrealizowany zostanie cykl warsztatów, w których udział 

weźmie około 600 dzieci w wieku 3-12 lat z Krakowa. Projekt jest także odpowiedzią na zbyt małą ilość zajęć manualnych 

adresowanych do dzieci i młodzieży.

50 000,00 zł

PKRKK029 Małopolska Jesień Enologiczna Powiatowe Kraków Kulturalny

Festiwal jest zaplanowany na 22 września  do 22  października , czyli okres, w którym w Małopolsce trwają zbiory. W ciągu 

festiwalowego miesiąca odbędą się wyjazdy do krakowskich i  podkrakowskich winnic. Uczestnicy będą zwiedzać lokalne winnice i 

poznawać zarówno aktualne siedliska jak i te siedliska, które historycznie były obsadzone winoroślą. Celem niniejszego projektu jest 

promowanie kultury winiarskiej w Małopolsce, ze szczególnym podkreśleniem roli miasta Kraków, jako historycznym centrum 

kultury winiarskiej w Polsce. Bezpośrednim skutkiem wdrożenia Projektu będzie promocja Krakowa, stolicy Małopolski, jako 

ośrodka kultury winiarskiej w Polsce, atrakcyjnego także z perspektywy europejskiej

50 000,00 zł

PKRKU030
Szkolenia komputerowe dla seniorów rozumianych 

jako osoby +50 (50 i więcej)
Powiatowe Kraków Edukacyjny

Zadanie polega na przeprowadzenie kursów komputerowych dla 30 grup seniorów po 10 osób w celu przeciwdziałania wykluczeniu 

cyfrowemu osób 50+
60 500,00 zł

PKRKU033
Zwiększenie kwalifikacji ratowników i dyspozytorów 

medycznych
Powiatowe Kraków Edukacyjny

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych pracujących w systemie 

Państwowego Ratownictwa Medycznego - w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym. 
50 000,00 zł

PKRKU034 Mali Ratownicy Powiatowe Kraków Edukacyjny
W ramach projektu Szkoła Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzi szkolenia z pierwszej pomocy 

przedmedycznej dla dzieci ze szkół podstawowych z  terenu Krakowa. 
50 000,00 zł

PKRKU035
Festiwal ekologiczno – artystyczny w Parku Lotników 

Polskich w Krakowie
powiatowe Kraków Edukacyjny

Celem projektu jest kształtowanie prawidłowych postaw dzieci szkół podstawowych i mieszkańców Dzielnic XIV, XV, XVI, XVII, XVIII 

oraz sąsiadujących z parkiem II i III dla których Park Lotników Polskich jest miejscem gdzie spędzają czas, w zakresie zapobiegania 

powstawaniu odpadów i właściwego postepowania z nimi. Projekt realizowany będzie poprzez 3 zadania: 

• zajęcia w szkołach podstawowych, 

• warsztaty dla dzieci - artystyczne tworzenia budek, domków dla ptaków/owadów; 

• organizację festiwalu ekologiczno-artystycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych z udziałem Artystów oraz studentów, 

obejmującego warsztaty artystyczne poświęcone zapobieganiu powstawaniu odpadów, kreatywne eko-zabawy oraz akcję wymiany 

przedmiotów artystycznych, dekoracyjnych, książek.

60 000,00 zł
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PKRKT036 ROWER CZY ROUTER? - czyli socjo podłączenie Powiatowe Kraków Turystyczny

Organizacja 10 rodzinnych  pikników rowerowych oraz czterech tygodniowych wycieczek rowerowych dla dzieci i mlodziezy, 

szczególnie z rodzin w ciężkiej sytuacji. Przygotowana zostanie rowerownia - miejsce spotkań ludzi, których łączy rowerowa pasja 

oraz serwis i warsztat rowerowy.

99 972 

PKRKP038 Łąki kwietne dla Krakowa powiatowe Kraków Prospołeczny
Projekt ma na celu stworzenie ogólnodostepnych łąk kwietnych na terenie Krakowa i okolic, które będą alternatywą dla miejskich 

trawników. Tym samym poprawią one estetykę otoczenia oraz będą doskonałym miejscem dla bytowania owadów. 
100 000,00 zł

PKRKI039 Masażer od serca Powiatowe Kraków Inny Projekt przewiduje dofinansowanie zakupu urządzenia do kompresji klatki piersiowej (automatycznego masażu serca). 60 000,00 zł
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