Załącznik XI

Tabela 11. Lista projektów indywidualnych planowanych do realizacji/realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wg. stanu na 31.12.2016 r.

Lp.

RPO
(Województwo)

Nazwa projektu

Nazwa
beneficjenta

Termin
realizacji
projektu

Status
projektu: lista Status na dzień
podstawowa/
31.12.2016
rezerowa

Strategiczny charakter projektu

Wartość
Wartość
Wartość całkowita Wartość całkowita
dofinansowania
dofinansowania
projektu wg
projektu wg
projektu ze
projektu ze
zatwierdzonej listy zatwierdzonej listy
środków UE wg
środków UE wg
(w mln EUR )
(w mln PLN)
zatwierdzonej listy zatwierdzonej listy
(w mln EUR)
(w mln PLN)

Wartość
całkowita
projektu wg
podpisanej preumowy
(w mln EUR)

Wartość
całkowita
projektu wg
podpisanej preumowy
(w mln PLN)

Wartość
dofinansowania
projektu ze
środków UE wg
podpisanej preumowy
(w mln EUR)

Wartość
dofinansowania
projektu ze
środków UE wg
podpisanej preumowy
(w mln PLN)

Aktualna wartość
całkowita
projektu
(w mln EUR )

Aktualna wartość
całkowita
projektu
(w mln PLN)

Aktualna wartość
dofinansowania
projektu ze
środków UE
(w mln EUR)

Aktualna wartość
dofinansowania
projektu ze
środków UE
(w mln PLN)

Data złożenia
Data podpisania
Data podpisania
wniosku o
umowy o
pre-umowy: 1)
dofinansowanie: dofinansowanie:
planowana lub 2)
1) planowana lub 1) planowana lub
rzeczywista
2) rzeczywista
2) rzeczywista

Priorytet 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy

1.

2.

3.

Małopolskie

Małopolskie

Małopolskie

Adaptacja budynków byłego Monopolu
Tytoniowego na potrzeby Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w
Oświęcimiu

Rozbudowa Kampusu Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w
Tarnowie dla potrzeb tworzonej
Akademii Tarnowskiej

Budowa Centrum DydaktycznoBibliotecznego Podhalańskiej
Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Nowym Targu

Państwowa
Wyższa Szkoła
Zawodowa w
Oświęcimiu

Państwowa
Wyższa Szkoła
Zawodowa w
Tarnowie

Podhalańska
Państwowa
Wyższa Szkoła
Zawodowa w
Nowym Targu

2007-2010

2007-2013

2007-2011

lista
podstawowa

lista
podstawowa

lista
podstawowa

Zakończony

Projekt ma znaczenie strategiczne z punktu widzenia polityki rozwoju województwa, w obszarze wspierania szkolnictwa zawodowego na
poziomie wyższym. W szczególności realizacja inwestycji przyczyni się do wzmocnienia potencjału rozwojowego konurbacji OświęcimChrzanów-Trzebinia, jako ośrodka subregionalnego, a także sprzyjać będzie wyrównywaniu szans oraz poprawie dostępu do edukacji
młodzieży zamieszkałej na obszarze Małopolski Zachodniej. Projekt w znaczącym stopniu wpłynie na osiąganie celów i założeń polityki
rozwoju w zakresie kształcenia zawodowego, określonych w krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych.
Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy; Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych.
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 - w zakresie infrastruktury edukacji,
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

4,96

20,86

4,03

16,93

6,51

27,36

3,87

16,25

5,89

24,77

4,39

18,46

2) 14.02.2008

2) 17.10.2008

2) 21.05.2009

Zakończony

Projekt ma znaczenie strategiczne z punktu widzenia polityki rozwoju województwa, w obszarze wspierania szkolnictwa zawodowego na
poziomie wyższym. W szczególności realizacja inwestycji przyczyni się do wzmocnienia potencjału rozwojowego subregionu
tarnowskiego, a także sprzyjać będzie wyrównywaniu szans oraz poprawie dostępu do edukacji młodzieży zamieszkałej na obszarze
Małopolski Wschodniej. Realizacja projektu pozwoli na poprawę jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowę
mechanizmów partnerskich, poprawi jakość kapitału ludzkiego i zwiększy spójność społeczną. Projekt pozwoli również na wyrównanie
szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich. Projekt w znaczącym stopniu wpłynie na osiąganie
celów i założeń polityki rozwoju w zakresie kształcenia zawodowego, określonych w krajowych i regionalnych dokumentach
strategicznych. Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy; Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 - w zakresie infrastruktury edukacji,
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

9,81

41,23

8,34

35,04

11,18

47,00

7,73

32,50

10,90

45,83

8,77

36,89

2) 14.02.2008

2) 07.09.2009

2) 30.12.2009

Zakończony

Projekt ma znaczenie strategiczne z punktu widzenia polityki rozwoju województwa, w obszarze wspierania szkolnictwa zawodowego na
poziomie wyższym. W szczególności realizacja inwestycji przyczyni się do wzmocnienia potencjału ośrodka o znaczeniu subregionalnym, a
także sprzyjać będzie wyrównywaniu szans oraz poprawie dostępu do edukacji młodzieży zamieszkałej na obszarze południowej
Małopolski.Z efektów realizacji projektu korzystać będą studenci istniejących już kierunków studiów (Architektura i Budownictwo –
kierunek uwzględniający podhalańskie budownictwo regionalne) oraz kierunków wkrótce otwieranych (Ochrona Środowiska,
Ratownictwo Medyczne, Europeistyka, Agroturystyka, Hotelarstwo). W budynku znajdzie też miejsce ogólnodostępna Izba Regionalna, w
której wystawione zostaną zebrane już eksponaty etnograficzne z terenu Podhala, Spisza i Orawy. Projekt w znaczącym stopniu wpłynie
na osiąganie celów i założeń polityki rozwoju w zakresie kształcenia zawodowego, określonych w krajowych i regionalnych dokumentach
strategicznych. Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy; Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych.
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 - w zakresie infrastruktury edukacji,
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

9,79

41,15

7,01

29,47

11,03

46,38

5,80

24,38

11,05

46,43

7,01

29,49

2) 06.03.2008

2) 04.09.2008

2) 29.12.2008

9,88

41,53

6,54

27,51

7,71

32,43

5,80

24,38

9,90

41,61

6,56

27,56

2) 14.02.2008

2) 30.10.2009

2) 08.02.2010

4.

Małopolskie

Budowa Instytutu Kultury Fizycznej w
Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Nowym Sączu

Państwowa
Wyższa Szkoła
Zawodowa w
Nowym Sączu

2007-2013

lista
podstawowa

Zakończony

Projekt ma znaczenie strategiczne z punktu widzenia polityki rozwoju województwa, w obszarze wspierania szkolnictwa zawodowego na
poziomie wyższym. W szczególności realizacja inwestycji przyczyni się do wzmocnienia potencjału rozwojowego subregionu
nowosądeckiego, a także sprzyjać będzie wyrównywaniu szans oraz poprawie dostępu do edukacji młodzieży zamieszkałej na obszarze
południowo-wschodniej części Małopolski. Instytut Kultury Fizycznej prowadził będzie działalność na rzecz lokalnej społeczności poprzez
udostępnianie powstałej bazy a studenci kierunku „wychowanie fizyczne” pod okiem specjalistów będą prowadzić specjalistyczne zajęcia
sportowe z grupami dzieci i młodzieży szkół sądeckich. Powstała baza będzie wykorzystywana przez PWSZ w Nowym Sączu: do zajęć
dydaktycznych oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych. Projekt w znaczącym stopniu wpłynie na osiąganie celów i założeń polityki rozwoju w
zakresie kształcenia zawodowego, określonych w krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych. Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy; Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych.
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 - w zakresie infrastruktury edukacji,
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

5.

Małopolskie

Budowa Biblioteki Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie –
dokończenie

Uniwersytet
Papieski Jana
Pawła II w
Krakowie

2007-2010

lista
podstawowa

Zakończony

Podstawowym zadaniem projektu jest zwiekszenie miejsc do przechowywania zbiorów, zwiększenie ilość miejsc w czytelniach a także
dostępu do sieci internetowej. Realizacja inwestycji w znaczący sposób usprawni proces dydaktyczny Akademii, ale również wpłynie na
poprawę dostępu do wiedzy pracowników naukowych i studentów innych uczelni. Ponadto sprzyjać będzie rozwojowi życia umysłowego,
kulturowego i duchowego społeczności Krakowa i Małopolski – jako źródło inspiracji integralnie związanych z osobą i życiem Jana Pawła
II. Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy; Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych.
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 - w zakresie infrastruktury edukacji,
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

6,87

28,89

5,23

21,98

7,56

31,77

5,84

24,56

7,31

30,72

5,46

22,96

2) 14.02.2008

2) 25.09.2008

2) 30.12.2008

Zakończony

Projekt ma znaczenie strategiczne dla realizacji celów Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i znacząco przyczyni się do
wzrostu konkurencyjności województwa poprzez wspieranie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Realizacja inwestycji służy
osiąganiu celów polityki województwa w zakresie rozwoju infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa wyższego, a zarazem odpowiada na
aktualne potrzeby rynku pracy w zakresie poprawy jakości i warunków praktycznej nauki zawodu, opartej na wykorzystaniu
zaawansowanych rozwiązań technicznych wspomagających proces dydaktyczny. Projekt stanowić będzie element nowoczesnego
kompleksu dydaktycznego tworzonego w ramach części II Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego – uczelni, której renoma współtworzy
unikalny wizerunek Krakowa i Małopolski. Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy; Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych.
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 - w zakresie infrastruktury edukacji,
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

15,97

67,13

13,03

54,79

22,09

92,87

15,46

65,01

17,49

73,51

11,84

49,77

2) 14.02.2008

2) 15.07.2009

2) 12.02.2010

15,35

64,54

13,05

54,86

20,93

88,00

11,11

46,69

15,41

64,80

13,06

54,92

2) 27.03.2008

2) 09.04.2009

2) 20.10.2009

0,30

1,26

0,25

1,06

0,30

1,25

0,25

1,06

0,36

1,49

0,25

1,06

2) 25.01.2013

2) 15.03.2013

2) 27.08.2013

0,72

3,01

0,61

2,56

0,80

3,36

0,68

2,85

0,81

3,41

0,64

2,69

2) 15.11.2012

2) 07.12.2012

2) 30.04.2013

5,76

24,20

1,96

8,23

0,00

0,00

0,00

0,00

5,90

24,81

1,96

8,23

n/d

2) 31.07.2015

2) 21.12.2015

0,42

1,78

0,35

1,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,42

1,78

0,35

1,46

n/d

2) 31.08.2015

2) 17.02.2015

Małopolskie

Budowa kompleksu Paderevianum II
UJ szansą na wzmocnienie potencjału
edukacyjnego regionu

Uniwersytet
Jagielloński

7.

Małopolskie

Budowa Centrum Komputerowego
(Informatyki) AGH - budynek
dydaktyczny Wydziału EAIiE AGH w
Krakowie

8.

Małopolskie

9.

2009-2015

lista
podstawowa

Akademia
Górniczo –
Hutnicza im.
Stanisława
Staszica w
Krakowie

2009-2012

lista
podstawowa

Zakończony

Modernizacja, z uwzględnieniem
potrzeb studentów z
niepełnosprawnością, Budynku
Franciszkańska 1

Uniwersytet
Papieski Jana
Pawła II w
Krakowie

2012-2014

lista
podstawowa

Zakończony

Małopolskie

Przebudowa, modernizacja i remont
auli wraz z wykonaniem sieci
strukturalnej (LAN) w budynku
dydaktycznym Uniwersytetu
Pedagogicznego przy ul. Ingardena 4 w
Krakowie

Uniwersytet
Pedagogiczny w
Krakowie

2010-2014

lista
podstawowa

Zakończony

10.

Małopolskie

Rozbudowa, przebudowa i
wyposażenie budynku UJ dla potrzeb
Instytutu Psychologii

Uniwersytet
Jagielloński

2009-2015

lista
podstawowa

Zakończony

11.

Małopolskie

Modernizacja infrastruktury medialnotechnicznej dla potrzeb innowacyjnego
kształcenia i aktywizacji zawodowej w
zakresie nowych mediów w
społeczeństwie informacyjnym

Uniwersytet
Papieski Jana
Pawła II w
Krakowie

2015

lista
podstawowa

Zakończony

12.

Małopolskie

Modernizacja budynków Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych – Małopolska
Szkoła Gościnności w Myślenicach

Województwo
Małopolskie

2011-2015

lista
podstawowa

Zakończony

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do bazy dydaktycznej umożliwiającej wyposażenie mieszkańców Województwa
Małopolskiego w umiejętności oraz kwalifikacje zapewniające dobry start oraz możliwie stabilne funkcjonowanie na rynku pracy, poprzez
modernizację pomieszczeń i korytarzy szkoły. Ponadto, w projekcie zakładana jest adaptacja budynku na potrzeby stworzenia m. in.
pracowni praktycznej nauki zawodu, pracowni technologii gastronomicznych oraz pracowni obsługi konsumenta.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 1 Gospodarka wiedzy i aktywności.

2,74

11,51

2,33

9,79

3,58

15,07

3,03

12,73

2,79

11,72

2,27

9,53

2) 16.10.2012

2) 4.01.2013

2) 22.08.2013

13.

Małopolskie

Centrum Kształcenia Budowlanego w
Zespole Szkół Budowlanych w
Tarnowie

Gmina Miasta
Tarnowa

2008-2014

lista
podstawowa

Zakończony

Przedmiotem projektu jest stworzenie Centrum Kształcenia Budowlanego w Tarnowie (CKB). Głównym celem projektu jest wyposażenie
istniejących i nowotworzonych budynków służących kształceniu w branży budowlanej w nowoczesne narzędzia i urządzenia niezbędne
do praktyczniej nauki zawodu. W ramach projektu planuje się również budowę dwukondygnacyjnego budynku szkoleniowodydaktycznego.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 1 Gospodarka wiedzy i aktywności.

0,86

3,60

0,73

3,06

1,07

4,48

0,75

3,14

1,04

4,35

0,73

3,06

2) 05.10.2012

2) 31.10.2012

2) 28.02.2013

1,04

4,37

0,88

3,71

1,06

4,47

0,88

3,69

0,83

3,48

0,59

2,49

2) 12.08.2014

2) 12.01.2015

2) 13.05.2015

2,00

8,39

1,70

7,13

2,03

8,55

1,73

7,26

2,04

8,59

1,73

7,26

2) 20.10.2009

2) 26.11.2009

2) 25.05.2010

30,44

127,95

12,94

54,38

45,93

193,09

12,94

54,38

45,75

192,33

12,94

54,38

2) 10.07.2012

2) 21.12.2012

2) 27.06.2013

6.

14.

Małopolskie

Remont obiektów Szkoły dla potrzeb
kształcenia w zawodzie strażaka oraz
technika pożarnictwa - Etap I

Komenda Główna
PSP

2013-2015

lista
podstawowa

2010-2011

lista
podstawowa

2011-2015

lista
podstawowa

15.

Małopolskie

Modernizacja ACK CYFRONET AGH etap I

Akademia
Górniczo –
Hutnicza im.
Stanisława
Staszica w

16.

Małopolskie

Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Małopolska Sieć
Szerokopasmowa
Sp. z o. o.

Projekt ma znaczenie strategiczne z punktu widzenia polityki rozwoju województwa, w obszarze wspierania infrastruktury szkolnictwa
wyższego, w odniesieniu do kluczowych, z punktu widzenia rynku pracy, kierunków kształcenia. Inwestycja przyczyni się przede
wszystkim do poszerzenia oferty edukacyjnej w obszarze informatyki. W tym zakresie realizacja inwestycji w znacznym stopniu przyczyni
się do osiągania celów polityki rozwoju województwa określonych w strategii rozwoju województwa oraz Małopolskim Regionalnym
Programie Operacyjnym. Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy; Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych.
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 - w zakresie infrastruktury edukacji,
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.
W ramach projektu planowane jest wykonanie prac modernizacyjnych (w tym remontowych) w budynku Uczelni, umożliwiających
prowadzenie zajęć zgodnie ze współczesnymi standardami. W szczególności przedmiotem projektu jest remont i modernizacja
pomieszczeń oraz wyposażenie: studia telewizyjnego, laboratorium językowego, laboratorium e-learningu oraz sal dydaktycznych i
biblioteki.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 1 Gospodarka wiedzy i aktywności.
Przedmiotem inwestycji jest budowa, modernizacja i wyposażenie auli w budynku przy ul. Ingardena 4 w Krakowie wraz z wykonaniem
dedykowanej sieci strukturalnej (LAN) łączącej aulę z salami dydaktycznymi wewnątrz budynku. Celem realizacji projektu jest
zmodernizowanie pomieszczenia, które dzięki multimedialnemu wyposażeniu będzie wspierało proces dydaktyczny i zapewni właściwe
warunki kształcenia studentom Wydziału Pedagogicznego.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 1 Gospodarka wiedzy i aktywności.
Projekt dotyczy modernizacji, dostosowania i wyposażenia budynku do potrzeb studentów i kadry naukowo-dydaktycznej.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, BHP, sanitarnych, a także
nową funkcjonalną aranżację pomieszczeń dydaktycznych oraz termomodernizację budynku. W projekcie zaplanowano także zakup,
dostawę i instalację wyposażenia audio video oraz mebli dla pomieszczeń dydaktycznych.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011- 2020 Obszar 1. Gospodarka wiedzy i aktywności
Celem projektu jest zmodernizowanie i uzupełnienie bazy naukowo-dydaktycznej i stworzenie studentom możliwości innowacyjnego
kształcenia w obszarze dziennikarstwa, logistyki mediów public relations oraz edukacji medialnej oraz stworzenie nowoczesnego centrum
badań nad nowymi mediami.
Zakres projektu obejmuje:
- Modernizację funkcjonującej pracowni radiowej i Radia Bonus dla celów kształcenia w zakresie nowoczesnego radia.
- Realizację pracowni medialnej grafiki komputerowej dla celów dziennikarstwa.
- Realizację nowoczesnego Laboratorium Badań nad Nowymi Mediami (przygotowanie pracowni badań nad funkcjonalnością i
oddziaływaniem nowych mediów, marketingu, reklamy i public relations).
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011- 2020 Obszar 1. Gospodarka wiedzy i aktywności

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do bazy dydaktycznej poprzez remont starego obiektu gimnazjum wraz z
przystosowaniem sal do prowadzenia zajęć dedykowanych przedmiotom specjalistycznym, zawodowym oraz modernizacja auli na
Zakończony
potrzeby dydaktyczno - szkoleniowe.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011 - 2020
Obszar 1. Gospodarka wiedzy i aktywności
Projekt ma znaczenie strategiczne z punktu widzenia polityki rozwoju województwa, w obszarze wspierania infrastruktury szkolnictwa
wyższego, w odniesieniu do kluczowych, z punktu widzenia rynku pracy, kierunków kształcenia. Inwestycja przyczyni się w szczególności
Zakończony
do wykorzystania i propagowania nowych technik informatycznych oraz zwiększenia dostępności szeroko rozumianych usług
internetowych dla szkół wyższych, instytucji naukowo-badawczych i administracji publicznej. W tym zakresie realizacja inwestycji w
znacznym stopniu przyczyni się do osiągania celów polityki rozwoju województwa określonych w strategii rozwoju województwa oraz
Przedmiotem projektu jest wzrost konkurencyjności gospodarczej województwa poprzez rozbudowę infrastruktury dla sieci
szerokopasmowej. Przewiduje się, że w wyniku realizacji inwestycji dostęp do szerokopasmowego Internetu uzyskają gospodarstwa
domowe w województwie oraz wszystkie szkoły, przedsiębiorstwa i podmioty administracji publicznej. Projekt wpisuje się w cele:
projekt
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
niefunkcjonujący Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy; Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 - w zakresie infrastruktury edukacji,
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

Uwagi dotyczące
projektów, które
dotychczas nie
złożyły wniosku o
dofinansowanie

17.

Małopolskie

Budowa zintegrowanych systemów
informatycznych do zarządzania
i monitoringu satelitarnego w
Małopolsce

Województwo
Małopolskie

2008-2014

lista
podstawowa

Zakończony

W ramach systemu zostanie zintegrowana wymiana informacji oraz danych z zespołami GOPR i TOPR a także zastosowane zostaną
standardy otwarte pozwalające na włączenie do wymiany danych innych jednostek lub zbiorcze tworzenie danych, które mogą być
udostępniane dla innych podmiotów. Bezpośrednim, materialnym efektem realizacji poszczególnych działań w ramach projektu będzie:
zintegrowany system informatyczny wykorzystujący możliwości systemu satelitarnego GPS tworzony dla potrzeb nowoczesnego
zarządzania Pogotowi Ratunkowych oraz ich zespołów wyjazdowych, jednolita platforma gromadzenia i wymiany informacji o zasobach i
podjętych działaniach w akcjach ratunkowych oraz wprowadzenia standardu rozwiązań informatycznych u świadczeniodawców w sferze
ratownictwa medycznego. Projekt wpisuje się w cele:
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

4,89

20,55

4,16

17,47

3,71

15,58

3,15

13,24

4,90

20,59

4,16

17,47

2) 27.05.2010

2) 31.05.2010

2) 28.12.2010

18.

Małopolskie

Budowa systemu informatycznego do
wspomagania administracji wraz
z integracją zasobów bazodanowych
w województwie i w powiecie

Gmina Miejska
Kraków

2008-2012

lista
podstawowa

Zakończony

Zadaniem systemu MIIP będzie zapewnienie rzetelnych, kompleksowych, aktualnych i łatwo dostępnych informacji związanych z
przestrzenią geograficzną, potrzebnych do zarządzania województwem małopolskim i miastem Krakowem, planowania strategicznego,
przestrzennego i gospodarczego, utrzymania ładu przestrzennego, rozwoju przedsiębiorczości we wszystkich sektorach własności,
konserwacji i rozwoju infrastruktury komunalnej, wspomagania służb publicznych oraz obsługi potrzeb mieszkańców w zakresie
gospodarki przestrzennej. Projekt realizowany jest wspólnie przez Gminę Miejską Kraków, jako Lidera projektu oraz Województwo
Małopolskie, jako Partnera projektu. Realizacja niniejszego projektu pozwoli usprawnić funkcjonowanie administracji samorządowej, w
tym procedur obsługi indywidualnego oraz instytucjonalnego klienta administracji samorządowej. Projekt wpisuje się w cele:
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015,
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

2,62

11,01

2,23

9,36

2,85

12,00

2,43

10,20

2,85

11,96

2,38

10,01

2) 29.03.2010

2) 29.04.2010

2) 26.11.2010

19.

Małopolskie

Wirtualne Muzea Małopolski

Województwo
Małopolskie

2010-2013

lista
podstawowa

Zakończony

Przedmiotem projektu jest stworzenie systemu Wirtualnych Muzeów Małopolski, obejmującego pracownię digitalizacyjną i portal
internetowy, prezentujący obiekty kulturowe z Małopolski w formie fotorealistycznych modeli 3D oraz zawierający autonomiczne strony
internetowe (galerie) podmiotów biorących udział w projekcie w postaci wirtualnych wystaw tematycznych.Projekt wpisuje się w cele:
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013:
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015,
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

1,99

8,38

1,69

7,12

3,14

13,21

2,51

10,56

2,11

8,86

1,69

7,12

2) 28.10.2010

2) 29.12.2010

2) 09.06.2011

20.

Małopolskie

Małopolska Platforma Elektronicznej
Komunikacji Policji

Komenda
Wojewódzka
Policji

2010-2013

lista
podstawowa

Zakończony

Celem projektu jest zapewnienie elektronicznego dostępu do usług Policji dla całego otoczenia społeczno-gospodarczego. Przyczyni się to
do: skrócenia czasu obsługi obywatela, podniesienia jakości obsługi obywatela, ograniczenia potrzeby wytwarzania dokumentacji
papierowej i skrócenia liczby procedur, zapewnienia dyskretnego i bezpiecznego kontaktu obywatela z Policją, zmniejszenia czasu
potrzebnego na przebywanie policjantów w jednostkach, zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, zwiększenia stanu wiedzy
społeczeństwa o sprawach ich bezpieczeństwa oraz umożliwienia wpływu mieszkańców na lokalną politykę bezpieczeństwa. Grupa
docelowa projektu składa się z pracowników jednostek małopolskiej Policji oraz z ogółu mieszkańców Małopolski i turystów, którzy dzięki
realizacji projektu będą mieć zapewniony elektroniczny dostęp do usług świadczonych przez Policję. Projekt wpisuje się w cele:
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

9,79

41,15

7,89

33,17

9,99

42,00

7,89

33,17

9,79

41,15

7,89

33,17

2) 07.10.2010

2) 30.12.2010

2) 08.06.2011

21.

Małopolskie

Zintegrowany system informatyczny
wspomagający zarządzanie
Województwem Małopolskim

Województwo
Małopolskie

2013-2015

lista
podstawowa

Zakończony

Celem projektu jest zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Województwem Małopolskim poprzez
dostarczenie rozwiązań informatycznych ułatwiających wymianę informacji, planowanie działalności i podejmowanie decyzji na
podstawie danych pochodzących z wielu obszarów jego działalności. Zintegrowany system informatyczny obejmować będzie moduły m.
in. takie jak: elektroniczny obieg dokumentów, zarządzanie zasobami ludzkimi wraz z licencjami.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 Obszar 3. Infrastruktura dla dostępności
komunikacyjnej oraz Obszar 7. Zarządzanie rozwojem województwa.

2,06

8,65

1,75

7,36

1,19

5,00

1,01

4,25

2,07

8,68

1,72

7,23

2) 29.01.2013

2) 02.10.2013

2) 14.01.2014

2,02

8,51

1,69

7,10

2,62

11,00

2,22

9,35

2,02

8,51

1,69

7,10

2) 20.11.2012

2) 15.02.2013

2) 29.10.2013

22.

Małopolskie

Zintegrowany System Sterowania
Ruchem w Małopolsce

Województwo
Małopolskie

2012-2015

lista
podstawowa

Zakończony

Projekt ma na celu wdrożenie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) na drogach w Województwie Małopolskim.
W ramach projektu planowana jest budowa systemu składającego się z urządzeń służących do monitoringu i nadzoru ruchu, emisji
komunikatów oraz monitoringu wizyjnego na drogach wlotowych do aglomeracji miejskich (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim), a
także stworzenie infrastruktury teleinformatycznej w celu udrożnienia dojazdu do parkingu na Palenicy Białczańskiej.
Projekt zakłada także budowę wielowymiarowego systemu informatycznego służącego do zarządzania urządzeniami umieszczonymi w
terenie. System będzie zbieżny z rozwiązaniami zastosowanymi w Inteligentnym Systemie Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego, a
w końcowej fazie realizacji projektu oba systemy informatyczne zostaną zintegrowane.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 Obszar 3. Infrastruktura dla dostepności
komunikacyjnej.

23.

Małopolskie

Rozbudowa systemu udostępniania eusług publicznych w administracji
publicznej w Małopolsce - etap I

Wojewoda
Małopolski

2014-2015

lista
podstawowa

Zakończony

Przedmiotem projektu jest zakup i wdrożenie systemu do zarządzania dokumentami, proces digitalizacji części zasobów oraz stworzenie
platformy sprzętowej - dotyczącej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego .
Oczekiwanym bezpośrednim efektem realizacji projektu jest zwiększenie dostępności społeczeństwa do elektronicznych usług
realizowanych przez administrację rządową w terenie poprzez rozbudowę istniejącego systemu udostępniania usług publicznych.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 Obszar 3. Infrastruktura dla dostępności
komunikacyjnej.

2,40

10,08

1,20

5,04

4,74

19,91

1,20

5,04

2,40

10,08

1,20

5,04

2) 27.06.2013

2) 07.03.2014

2) 29.05.2014

1,96

8,24

1,67

7,00

1,96

8,24

1,67

7,00

1,81

7,63

1,54

6,46

2) 26.06.2014

2) 30.01.2015

2) 29.09.2015

24.

Małopolskie

Małopolski System Informacji
Medycznej - projekt pilotażowy

Województwo
Małopolskie

2014-2015

lista
podstawowa

Zakończony

Realizacja projektu ma na celu ujednolicenie i zintegrowanie baz danych medycznych, zarządczych i statystycznych oraz uporządkowanie,
zaktualizowanie i zintegrowanie systemów informatycznych w służbie zdrowia oraz wprowadzenie eUsług medycznych. Stworzenie
jednolitej zintegrowanej platformy danych medycznych wpłynie na poprawę efektywności i jakości usług zdrowotnych, a także przyczyni
się do zmniejszenia kosztów działalności placówek oraz do podniesienia poziomu dostępności usług medycznych dla pacjentów.
Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa
opartego na wiedzy; Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013; Pole B. Rozwój społeczny i jakość życia, Obszar V. Spójność
wewnątrzregionalna, Kierunek polityki: Poprawa bezpieczeństwa obywateli
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, Priorytet 4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013; Cel 3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski.

25.

Małopolskie

Małopolska Karta Aglomeracyjna –
system zarządzania transportem
zbiorowym w Województwie
Małopolskim

Województwo
Małopolskie

2013-2015

lista
podstawowa

Zakończony

Celem projektu jest budowa systemów informatyczno – zarządzających, w zakresie karty aglomeracyjnej oraz transportu zbiorowego.
Elementami projektu będą: System Zarządzania Małopolską Kartą Aglomeracyjną oraz System Zarządzania Komunikacją Publiczną w
Małopolsce.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 Obszar 3. Infrastruktura dla dostępności
komunikacyjnej.

3,88

16,31

3,30

13,87

4,46

18,75

3,57

15,00

3,87

16,28

3,10

13,05

2) 14.01.2014

2) 26.02.2015

2) 24.11.2015

2014-2015

lista
podstawowa

Zakończony

Małopolska Chmura Edukacyjna to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni
wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Celem projektu jest stworzenie ram współpracy szkół
wyższych z ponadgimnazjalnymi dla rozbudzania zainteresowań małopolskiej młodzieży kierunkami kształcenia zgodnymi z inteligentną
specjalizacją regionu. Jest to projekt pilotażowy, realizowany w partnerstwie przez pięć uczelni: Akademię Górniczo-Hutniczą (lider),
Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Krakowską, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, organy
prowadzące 16 szkół ponadgimnazjalnych wytypowanych w porozumieniu z Samorządem Województwo Małopolskiego. Projekt wpisuje
się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 Obszar 3 Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej.

1,90

8,00

1,62

6,80

1,84

7,75

1,53

6,45

1,93

8,11

1,61

6,77

2) 30.07.2013

2) 30.12.2013

2) 31.03.2014

26.

Małopolskie

Małopolska Chmura Edukacyjna projekt pilotażowy

Akademia
Górniczo Hutnicza im.
Stanisława
Staszica w
Krakowie

27.

Małopolskie

Budowa i instalacja zintegrowanego
systemu zarządzania e-usługami
uczelni dla kandydatów, studentów i
pracowników dydaktycznych AWF w
Krakowie

Akademia
Wychowania
Fizycznego im.
Bronisława
Czecha w
Krakowie

2015

lista
podstawowa

Zakończony

Celem projektu jest budowa i instalacja kompleksowego, zintegrowanego i innowacyjnego systemu zarządzania Akademią Wychowania
Fizycznego w Krakowie w oparciu o jednolitą i spójną bazę danych, która zapewni m.in.: dostęp do danych kandydatów, studentów i
pracowników w czasie rzeczywistym, udostępnienie e-usług umożliwiających realizowanie zadań dydaktycznych przez Internet.
Zakres projektu obejmuje: budowę, instalację systemu oraz migrację danych wraz z asystą techniczną, zakup licencji modułowych,
stanowiskowych
i serwerowych, zakup urządzeń tworzących punkty dostępowe oraz elektroniczne punkty komunikacyjne dla studentów i dydaktyków,
uruchomienie e-usług dla studentów i dydaktyków.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 1 Gospodarka wiedzy i aktywności.

0,22

0,91

0,18

0,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,28

1,16

0,15

0,63

n/d

2) 28.08.2015

2) 30.11.2015

28.

Małopolskie

Ucyfrowienie procesu obsługi leczenia
w Szpitalu Specjalistycznym im. J.
Śniadeckiego w Nowym Sączu

Szpital
Specjalistyczny
im. Jędrzeja
Śniadeckiego w
Nowym Sączu

2011-2015

lista
podstawowa

Zakończony

Celem projektu jest ucyfrowienie procesu obsługi leczenia w Szpitalu Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, poprzez
udostępnienie e-usług w zakresie ochrony zdrowia. Projekt obejmuje m.in.: ucyfrowienie pracowni RTG, wykonanie infrastruktury
sieciowej wraz z urządzeniami aktywnymi, zakup serwerów i terminali wraz z biblioteką taśmową, informatyzację Ośrodka
Onkologicznego, wdrożenie oznakowania pacjentów,wdrożenie e-usług (e-Rejestracja, e-Wyniki), instalację sieci okablowania
strukturalnego w budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych Szpitala.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 1 Gospodarka wiedzy i aktywności.

1,93
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0,00

0,00
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n/d

2) 31.08.2015
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Priorytet 3. Turystyka i przemysł kulturowy

29.

Małopolskie

Małopolski System Informacji
Turystycznej (MSIT)

Województwo
Małopolskie

2007-2012

lista
podstawowa

Zakończony

Celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu informacji turystycznej - coroczne badania ruchu turystycznego wskazują na
konieczność stworzenia w regionie takiego systemu, będącego jednocześnie odpowiedzią na zapotrzebowanie nowoczesnego
społeczeństwa, zainteresowanego w nieustannym zdobywaniu informacji. Analiza mocnych i słabych stron informacji turystycznej
pokazuje, iż zagęszczenie sieci IT w Małopolsce jest zdecydowanie niewystarczające, a drugiej strony, że funkcjonujące obecnie jednostki
IT można oceniać wysoko. Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
Oś priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej.
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015; Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

3,93

16,52

3,34

14,05

4,72

19,83

3,54

14,88

4,12

17,30

3,34

14,05

2) 11.03.2010

2) 22.03.2010

2) 17.08.2010

30.

Małopolskie

Modernizacja Pijalni Głównej w
Krynicy – Zdroju

Uzdrowisko
Krynica Żegiestów

2012-2014

lista
podstawowa

Zakończony

Projekt ma na celu powstanie nowoczesnej bazy kongresowej, odpowiadającej światowym standardom, dzięki czemu zostaną stworzone
warunki do realizacji 10-letniej umowy zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego i Instytutem Studiów Wschodnich na
organizację Forum Ekonomicznego Polska – Wschód.
Projekt wpisuje się w cele:
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

4,82

20,25

2,02

8,50

4,76

20,00

2,38

10,00

6,68

28,06

2,02

8,50

2) 07.10.2010

2) 23.12.2010

2) 17.12.2011

31.

Małopolskie

Park wodny w Wysowej - Zdroju

Gmina Uście
Gorlickie

2011-2012

lista
podstawowa

Zakończony

2,04

8,57

0,87

3,64

2,36

9,92

1,09

4,60

2,51

10,56

0,87

3,65

2) 07.10.2010

2) 29.12.2010

2) 20.12.2011

32.

Małopolskie

Przebudowa Muzeum Dom Rodzinny
Ojca Świętego Jana Pawła II
w Wadowicach

Muzeum Dom
Rodzinny Ojca
Świętego Jana
Pawła II w
Wadowicach

2010-2014

lista
podstawowa

Zakończony

4,85

20,37

2,47

10,37

5,91

24,86

2,47

10,37

7,26

30,52

2,47

10,37

2) 07.10.2010

2) 04.01.2011

2) 18.05.2011

Województwo
Małopolskie

2009-2011

lista
podstawowa

Zakończony

7,66

32,22

6,51

27,39

7,61

32,00

5,57

23,40

7,78

32,71

6,52

27,41

2) 13.08.2008

2) 31.03.2009

2) 18.08.2009

Projekt obejmuje powstanie nowego obiektu basenu rekreacyjnego wraz z częścią sportową, rehabilitacyjną, zakresem odnowy
biologicznej, atrakcjami wodnymi oraz zapleczem technicznym i infrastrukturą. Dzięki planowanej realizacji inwestycji nastąpi
wzbogacenie obecnej oferty programowej w zakresie usług sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych turystów, kuracjuszy i
wczasowiczów odwiedzających Małopolskę. W perspektywie długofalowej realizacja planowanej inwestycji wpłynie na osiągnięcie celu
ogólnego, jakim jest podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu, poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej.
Projekt wpisuje się w cele:
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.
Celem ogólnym projektu jest budowa nowoczesnej i innowacyjnej instytucji kultury, jako czynnika rozwoju społeczno –gospodarczego. W
dłuższej perspektywie realizacja projektu umożliwi wzmocnienie i rozwój wysokiej pozycji gminy Wadowice na mapie turystycznej
Małopolski, poprzez inspirowanie nowych inicjatyw kulturalnych i obywatelskich o charakterze uniwersalnym, czynne uczestniczenie w
budowie tożsamości narodowej oraz społeczeństwa opartego na wartościach chrześcijańskich. Celem bezpośrednim/głównym projektu
jest utrwalenie dziedzictwa kulturowego, historycznego i religijnego poprzez utworzenie nowoczesnego Muzeum Dom Rodzinny Jana
Pawła II. Utworzenie innowacyjnej ekspozycji wykorzystującej multimedialne i interaktywne środki przekazu, ukażą wszystkim osobę
papieża i całe Jego dziedzictwo w sposób nowoczesny i autentyczny, a jednocześnie będzie stanowić doskonałą promocję miasta i regionu.
Projekt wpisuje się w cele:
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

Priorytet 4. Infrastruktura dla rozwoju regionalnego

33.

Małopolskie

Obwodnica Proszowic

34.

Małopolskie

35.

Małopolskie

Obwodnica Dobczyc

36.

Małopolskie

Obwodnica Podegrodzia

37.

Małopolskie

Obwodnica Szczurowej

38.

Małopolskie

Obwodnica Wojnicza

Małopolskie

Obwodnica Skawiny - budowa drogi
gminnej kl. GP-odcinek II i III

39.

Obwodnica Zembrzyc

Województwo
Małopolskie
Województwo
Małopolskie
Województwo
Małopolskie
Województwo
Małopolskie
Województwo
Małopolskie
Gmina Skawina

2008-2010
2009-2012
2009-2011
2009-2011
2010-2015
2013-2015

lista
podstawowa
lista
podstawowa
lista
podstawowa
lista
podstawowa
lista
podstawowa
lista
podstawowa

Zakończony
Zakończony
Zakończony
Zakończony
Zakończony
Zakończony

Projekty te, ujęte w dokumencie pn. Plan rozwoju sieci dróg wojewódzkich w Małopolsce na lata 2007-2013 sporządzonym przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Krakowie, są zadaniami przewidzianymi do realizacji w ramach działania obejmującego grupę przedsięwzięć pn.
„Obwodnice”. Zadanie to zostało zredagowane w oparciu o analizy dotyczące rozwoju sieci dróg wojewódzkich w Małopolsce. Rozwój
społeczno-gospodarczy powoduje m.in. wzrost natężenia ruchu drogowego, co wywołuje poważny problem znacznego obciążenia ruchem
dróg przechodzących przez centra miejscowości - charakteryzujących się znacznym zagęszczeniem ludności - przy niedostosowaniu
istniejących w tych miejscach rozwiązań komunikacyjnych oraz parametrów technicznych dróg.
Zastosowanie rozwiązań w postaci budowy obwodnic miejscowości powoduje nie tylko przełożenie ruchu poza ich centra i zwiększenie
bezpieczeństwa mieszkańców oraz podróżujących, ale pozwala także zaktywizować i uatrakcyjnić gospodarczo nowe obszary,
zlokalizowane w sąsiedztwie tychże obwodnic, m.in. poprzez zwiększenie ich dostępności komunikacyjnej. Projekty wpisują się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
Oś priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego,
Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej;
przyczynią się także do osiągnięcia wskaźników wyznaczonych w ramach priorytetu, w zakresie liczby km nowych dróg regionalnych.
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.
Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez budowę nowej drogi – obwodnicy centrum Skawiny, która
będzie stanowiła alternatywny, wobec znacznie przeciążonej DK 44, dojazd do autostrady A4. Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju
Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 3 Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej.

9,34

39,24

7,94

33,36

10,94

46,00

8,00

33,63

9,87

41,48

8,39

35,26

2) 13.08.2008

2) 31.03.2009

2) 15.10.2009

13,50

56,76

11,48

48,25

13,80

58,00

10,09

42,42

13,57

57,06

11,48

48,25

2) 13.08.2008

2) 30.11.2009

2) 06.04.2010

12,41

52,18

10,53

44,28

7,14

30,00

5,22

21,95

12,64

53,12

10,53

44,28

2) 13.08.2008

2) 14.05.2010

2) 04.11.2010

13,57

57,04

11,51

48,40

7,14

30,00

5,22

21,95

13,57

57,05

11,51

48,41

2) 13.08.2008

2) 30.09.2009

2) 17.12.2009

11,49

48,31

10,20

42,90

9,71

40,83

6,96

29,26

11,53

48,46

10,20

42,90

2) 13.08.2008

2) 04.04.2012

2) 30.08.2012

10,38

43,64

8,82

37,09

10,53

44,25

8,95

37,61

10,13

42,59

8,60

36,17

2) 24.05.2013

2) 07.06.2013

2) 22.01.2014

40.

Małopolskie

Budowa zachodniej obwodnicy
Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna
z drogą krajową nr 28

41.

Małopolskie

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 958
Chabówka - Czarny Dunajec polegająca
na budowie chodnika oraz kanalizacji
deszczowej w ciągu drogi
wojewódzkiej 958

Gmina Raba
Wyżna

2013-2015

lista
podstawowa

Zakończony

42.

Małopolskie

Dostępność komunikacyjna
mieszkańców poprzez odbudowę i
remont dróg gminnych w Limanowej

Miasto Limanowa

2007-2014

lista
podstawowa

Zakończony

Powiat
Nowosądecki

2010-2015

lista
podstawowa

Zakończony

Celem projektu jest budowa nowego odcinka ul. Ks. Józefa wraz z przebudową i budową infrastruktury. Wykonanie obejścia osiedla
Przegorzały pozwoli nie tylko na poprawę bezpieczeństwa ruchu, ale i jego usprawnienie w obszarze istniejących ciągów
komunikacyjnych.Z efektów realizacji projektu będą korzystać mieszkańcy Krakowa oraz miejscowości ościennych dojeżdżający do pracy,
turyści oraz inwestorzy. Projekt przyczyni się do wyłączenia tranzytowego ruchu samochodowego z fragmentu drogi przebiegającej przez
osiedle Przegorzały. Projekt przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenia uciążliwości komunikacyjnej mieszkańcom
osiedla Przegorzały, mieszkańcom miasta Kraków oraz miejscowości sąsiadujących oraz turystów. Nowowybudowany odcinek drogi
przyczyni się również do skrócenia czasu przejazdu w obszarze realizowanego projektu. Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
Oś priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej;
przyczyni się także do osiągnięcia wskaźników wyznaczonych w ramach priorytetu, w zakresie liczby km nowych dróg.
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

39,73

8,75

36,77

11,19

47,05

8,05

33,85

10,64

44,73

8,75

36,77

2) 18.09.2013

2) 23.10.2013

2) 17.10.2014

0,29

1,21

0,15

0,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,88

3,68

0,15

0,62

n/d

2) 29.01.2016

2) 31.03.2016

0,09

0,38

0,05

0,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,06

0,26

0,04

0,18

n/d

2) 29.01.2016

2) 27.04.2016

3,73

15,70

2,81

11,82

4,73

19,87

2,58

10,83

4,73

19,87

2,96

12,44

2) 14.02.2008

2) 29.08.2008

2) 30.12.2008

19,00

79,86

13,81

58,05

26,40

111,00

12,03

50,56

21,47

90,25

13,81

58,05

2) 14.02.2008

2) 26.06.2009

2) 14.09.2009

11,02

46,33

9,19

38,65

21,77

91,50

11,17

46,95

20,90

87,88

9,19

38,65

2) 14.02.2008

2) 30.06.2009

2) 22.10.2009

Budowa nowego odcinka ul. Księcia
Józefa (obejście Przegorzał)

44.

Małopolskie

Rozbudawa ul. Surzyckiego - ul.
Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka
(przedłużenie ul. Botewa do Drogi
Ekspresowej S7)

Gmina Miejska
Kraków

2009-2012

lista
podstawowa

Zakończony

45.

Małopolskie

Budowa połączenia autostrady A4
(węzeł Krzyż) z drogą wojewódzką Nr
977

Gmina Miasta
Tarnowa

2007-2012

lista
podstawowa

Zakończony

46.

Małopolskie

Obsługa komunikacyjna Centrum Jana
Pawła II

Gmina Miejska
Kraków

2014-2015

lista
podstawowa

Zakończony

Celem projektu jest stworzenie układu drogowego zapewniającego połączenie Centrum Jana Pawła II w Krakowie z miejskim układem ulic.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę odcinka drogi (ul. Totus Tuus) prowadzącej od istniejącego ronda do wjazdu do Centrum
Jana Pawła II wraz z budową obiektu mostowego na rzece Wildze.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 3 Infrastruktura dla dostępności
komunikacyjnej.

5,90

24,82

5,02

21,09

8,09

34,00

4,52

18,99

5,90

24,82

5,02

21,09

2) 06.08.2014

2) 06.02.2015

2) 31.07.2015

Zakończony

Celem projektu jest wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego subregionu tarnowskiego poprzez modernizację układu drogowego
w Tarnowie.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 3 Infrastruktura dla dostępności
komunikacyjnej.

5,09

21,41

3,59

15,10

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

21,00

3,59

15,10

n/d

2) 08.2015

2) 06.11.2015

Celem projektu jest przebudowa ul. Długoszowskiego, polegającą na poszerzeniu jezdni oraz budowie obustronnego chodnika. W ramach
zadania uwzględniono także budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci teletechnicznej i energetycznej kolidującej z planowanymi
parametrami drogi, przebudowę oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji z siecią wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Zrealizowanie
planowanego zakresu rzeczowego przebudowy drogi wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych oraz poprawę
płynności ruchu kołowego pomiędzy drogą krajową nr 28 zlokalizowaną na terenie Miasta Nowy Sącz a ościennymi miejscowościami.
Poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników nastąpi w wyniku poszerzenia jezdni i budowy obustronnych chodników.
Zastosowano następujące rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo : przejścia dla pieszych, oznakowanie pionowe, odwodnienie drogi.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 3. Infrastruktura dla dostępności
komunikacyjnej

1,36

5,71

0,16

0,66

0,00

0,00

0,00

0,00

1,71

7,17

0,16

0,66

n/d

2) 29.01.2016

2) 29.03.2016

1,90

8,01

0,71

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,15

9,03

0,71

3,00

n/d

2) 29.01.2016

2) 26.04.2016

0,70

2,96

0,26

1,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,86

3,61

0,26

1,08

n/d

2) 29.01.2016

2) 31.03.2016

0,33

1,39

0,17

0,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

1,70

0,17

0,71

n/d

2) 29.01.2016

2) 26.04.2016

47.

Małopolskie

Modernizacja układu drogowego w
Tarnowie

Gmina Miasta
Tarnowa

2007-2009

2011-2015

lista
podstawowa

Zakres obejmuje rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 958.Zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu przyczyniło się do poprawy
płynności ruchu kołowego, pieszych oraz rowerzystów na terenie Gminy Raba Wyżna poprzez poszerzenie jezdni. Jednocześnie nastąpił
wzrost bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Zastosowano następujące rozwiązania inżynieryjne zwiększające
bezpieczeństwo: przejścia dla pieszych, zatoki autobusowe, chodnik, oznakowanie pionowe i poziome, zjazdy publiczne,odwodnienia
drogi.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 3. Infrastruktura dla dostępności
komunikacyjnej.
Celem projektu jest modernizacja dróg gminnych w Limanowej. Realizacja projektu wpłynie na poprawę płynności ruchu kołowego,
pieszych i rowerzystów na terenie miasta Limanowa. Część ruchu zostanie przeniesiona z centrum miasta na ulice omijające zatłoczoną
drogę krajową nr 28 Zator-Medyka, biegnącą przez centrum miasta. Równocześnie nastąpi wzrost bezpieczeństwa wszystkich
uczestników ruchu. Zastosowano rozwiązania inżynieryjne, zarówno w remontach oraz przebudowie dróg jak i przebudowie kładki
pieszo-jezdnej, zwiększające bezpieczeństwo: nowe nawierzchnie dróg, nowe szerokie chodniki, nowe pobocza, odwodnienia dróg,
bariery zabezpieczające.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 3. Infrastruktura dla dostępności
komunikacyjnej

9,45

Małopolskie

43.

Gmina Miejska
Kraków

Celem projektu jest skierowanie znacznej części uciążliwego ruchu tranzytowego poza ścisłe centrum miasta, z czym wiąże się poprawa
przejezdności z poszczególnych kierunków przez węzeł komunikacyjny. Realizacja inwestycji będzie miała wpływ na znaczną poprawę
bezpieczeństwa ruchu na drogach położonych w centrum miasta, zmniejszenie emisji komunikacyjnych zanieczyszczeń powietrza i hałasu
oraz związanych z nimi uciążliwości, poprawę warunków życia i wypoczynku mieszkańców centrum miejskiego, zmniejszenie ryzyka
zagrożenia życia i zdrowia ludności mogącego powstać w wyniku kolizji i awarii komunikacyjnych. Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
Oś priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej;
przyczyni się także do osiągnięcia wskaźników wyznaczonych w ramach priorytetu, w zakresie liczby km nowych dróg.
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

lista
podstawowa

Zakończony

Celem projektu jest zwiększenie przepustowości w ruchu kołowym oraz ułatwienie dostępu do miasta Krakowa z obszarów
zewnętrznych. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju infrastruktury sprzyjającej wzrostowi społeczno-gospodarczemu, co w
efekcie podniesie także komfort i bezpieczeństwo podróżowania, ułatwi także dostęp do miasta z zewnątrz poprzez drogę ekspresową S-7
z kierunku wschodniego i południowego do węzła autostradowego „Bieżanów”. Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
Oś priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej;
przyczyni się także do osiągnięcia wskaźników wyznaczonych w ramach priorytetu, w zakresie liczby km nowych dróg.
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.
Celem projektu jest zapewnienie dogodnego dojazdu do przejścia granicznego w Koniecznej oraz umożliwienie płynnej komunikacji przez
miasto w kierunku północ-południe (wpisującego się w główną drogową oś komunikacyjną północ-południe wschodniej Małopolski)
poprzez budowę nowych i przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych. Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
Oś priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego,
Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej;
przyczyni się także do osiągnięcia wskaźników wyznaczonych w ramach priorytetu, w zakresie liczby km nowych dróg oraz dróg
zmodernizowanych.
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

48.

Małopolskie

Przebudowa ul. Długoszowskiego w
Nowym Sączu

Gmina Nowy Sącz

2010

lista
podstawowa

Zakończony

49.

Małopolskie

Przebudowa ul. Bieżanowskiej w
Krakowie – etap I

Gmina Miejska
Kraków

2014-2015

lista
podstawowa

Zakończony

50.

Małopolskie

Przebudowa Al. M.B.Fatimskiej w
Tarnowie

Gmina Miasta
Tarnowa

2010

lista
podstawowa

Zakończony

51.

Małopolskie

Poprawa bezpieczeństwa poprzez
przebudowę
i remont chodników, jezdni dróg
powiatowych miasto Proszowice nr dr
1299K, 1287K, 1288K, 1292K.

Powiat
Proszowicki

2009-2014

lista
podstawowa

Zakończony

52.

Małopolskie

Rozbudowa drogi powiatowej ul. 3
Maja
w Kętach na odcinku od os.
Wyszyńskiego do istniejącej
obwodnicy

Gmina Kęty

2009-2015

lista
podstawowa

Zakończony

Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1827K ul. 3 Maja w Kętach od os. Wyszyńskiego do istniejącej obwodnicy.
Zrealizowanie zakresu projektu poprawi płynność ruchu kołowego oraz zapewni bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu na
przedmiotowej drodze ul. 3 Maja w Kętach przewidzianej do rozbudowy. W tym celu poszerzona zostanie jezdnia do szerokości 6m,
powstanie jednostronny chodnik o szerokości 2m w lokalnymi zawężeniami wraz ze zjazdami indywidualnymi do posesji, powstanie nowe
odwodnienie drogi oraz przebudowana będzie kolidująca sieć infrastruktury technicznej.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 3. Infrastruktura dla dostępności
komunikacyjnej

0,66

2,79

0,27

1,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,78

3,27

0,27

1,14

n/d

2) 28.01.2016

2) 12.05.2016

53.

Małopolskie

Usprawnienie transportu drogowego
na obszarach kluczowych dla rozwoju
społeczno-gospodarczego obejmujące
modernizację odcinków dróg
powiatowych Powiatu Nowotarskiego ETAP II **

Powiat
Nowotarski

2013-2015

lista
podstawowa

Zakończony

Przedmiotem projektu jest wykonanie na przedmiotowych odcinkach dróg uzupełnienia nawierzchni jezdni, odwodnienie liniowe wraz z
kanalizacją deszczową oraz zatoki autobusowe, bariery drogowe, oznakowanie pionowe i poziome. Zrealizowanie planowanego zakresu
rzeczowego projektu przyczyniło się do poprawy przepustowości ciągów drogowych, bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego
oraz wpłynęło na poprawę dostępności komunikacyjnej poprzez eliminację z sieci drogowej elementów, które potencjalnie mogą stanowić
zagrożenie oraz powodować utrudnienia w ruchu. Ponadto dzięki wykonaniu przedmiotowych inwestycji nastąpił ogólny wzrost jakości
infrastruktury drogowej na przedmiotowych odcinkach dróg. Zastosowano następujące rozwiązania inżynieryjne zwiększające
bezpieczeństwo: nowa nawierzchnia, chodniki, odwodnienie drogi, zatoki autobusowe, przebudowa skrzyżowań oraz oznakowanie
pionowe i poziome.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 3. Infrastruktura dla dostępności
komunikacyjnej

0,07

0,31

0,05

0,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,16

0,66

0,05

0,22

n/d

2) 29.01.2016

2) 31.03.2016

54.

Małopolskie

Przebudowa drogi powiatowej nr
1313K Dabrowa Tarnowska - Żelichów
na odcinku Dąbrowa Tarnowska Żelichów - etap II

Powiat
Dąbrowski

2010

lista
podstawowa

Zakończony

Zakres obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej Dąbrowa Tarnowska-Żelichów nr 1313K wraz z budową małego ronda w
miejscowości Swarzów. Zrealizowanie planowanego zakresu rzeczowego projektu pozwoli na poprawę płynności ruchu kołowego,
pieszych i rowerzystów na terenie powiatu dąbrowskiego. Równocześnie nastąpi wzrost bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu
drogowego. Zastosowano następujące rozwiązania inżynieryjne zwiększające bezpieczeństwo: wykonanie barier ochronnych, budowa
elementów bezpieczeństwa ruchu wraz przejściami dla pieszych, wykonanie chodników zgodnie z projektem ronda, wykonanie zatok
autobusowych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, budowa zjazdów drogowych, poszerzenie jezdni, roboty w zakresie
usuwania oraz wycinki drzew, roboty w zakresie rowów przydrożnych, odwodnienie drogi, wykonanie poboczy.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 3. Infrastruktura dla dostępności
komunikacyjnej

0,63

2,67

0,29

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,63

2,67

0,29

1,20

n/d

2) 29.01.2016

2) 31.03.2016

55.

Małopolskie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1551
K - utwardzenie istniejących poboczy o
nawierzchni tłuczniowej kostką
brukową w m. Mordarka, Pisarzowa,
Męcina

Powiat
Limanowski

2014-2015

lista
podstawowa

Zakończony

Zakres obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec w m. Mordarka oraz wm. Pisarzowa i Męcina,
polegającą na wykonaniu w miejscu istniejących poboczy o nawierzchni tłuczniowej, chodnika o nawierzchni z kostki betonowej.
Zrealizowanie planowanego zakresu rzeczowego projektu pozwoli na poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu kołowego, pieszych i
rowerzystów na terenie miejscowości Mordarka, Pisarzowa i Męcina, poprzez fizyczne odseparowanie od siebie pieszych i
zmechanizowanych uczestników ruchu drogowego na drodze o intensywnym ruchu samochodów ciężarowych przebiegające przez
obszary o gęstej zabudowie mieszkalnej i bezpośrednio z tego faktu wynikającym wzmożonym ruchu pieszych. Zastosowano następujące
rozwiązania inżynieryjne zwiększające bezpieczeństwo: przejścia dla pieszych, zatoki i perony autobusowe, chodniki, oznakowanie
pionowe i poziome, przebudowa zjazdów, odwodnienie drogi, urządzenia zabezpieczające – bariery ochronne w ramach realizacji
chodników
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 3. Infrastruktura dla dostępności
komunikacyjnej

0,44

1,84

0,14

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,54

2,26

0,14

0,60

n/d

2) 29.01.2016

2) 31.03.2016

56.

Małopolskie

Przebudowa dróg powiatowych nr
1609K Limanowa - Kamienica i nr
1619K Tarnawa Stare Rybie wykonanie chodników w miejscowości
Stara Wieś i Nowe Rybie”

Powiat
Limanowski

2012-2013

lista
podstawowa

Zakończony

Efektem projektu jest odseparowanie ruchu pieszego od strumienia pojazdów mechanicznych na drogach o charakterze tranzytowym,
charakteryzującej się intensywnym ruchem pieszych wynikającym z lokalizacji w pobliżu osiedli mieszkaniowych i szkoły podstawowej.
Zastosowano rozwiązania inżynieryjne zwiększające bezpieczeństwo w ramach realizacji chodników.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 3. Infrastruktura dla dostępności
komunikacyjnej

0,48

2,02

0,14

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

1,69

0,14

0,60

n/d

2) 29.01.2016

2) 27.04.2016

Zakończony

Zakup nowoczesnego taboru kolejowego poprawi jakość usług w zakresie kolejowego ruchu regionalnego m.in. poprzez poprawę
komfortu podróżowania oraz skrócenie czasu przejazdów.Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
Oś priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego,
Działanie 4.2 Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu.
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

21,61

90,84

14,90

62,63

29,59

124,40

14,80

62,20

21,71

91,25

14,90

62,63

2) 02.06.2009

2) 24.02.2010

2) 26.07.2010

57.

Małopolskie

Zakupy taboru kolejowego

Województwo
Małopolskie

2009-2011

lista
podstawowa

Celem projektu jest przebudowa ul. Bieżanowskiej miała na celu poprawę płynności i komfortu podróży uczestników ruchu drogowego.
Poprawa stanu nawierzchni drogi ma na celu zachęcić uczestników ruchu drogowego do korzystania z niej co w rezultacie odciąży główne
arterie miasta. Przebudowa ul. Bieżanowskiej przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu co jest
szczególnie ważne z uwagi na istniejącą na tym terenie zabudowy jednorodzinnej oraz sąsiedztwa Szkoły Podstawowej. W tym celu
zastosowano szereg rozwiązań inżynierskich: oznakowane przejścia dla pieszych, zamontowano progi zwalniające, wykonano
oznakowanie pionowe oraz poziome, budowę zjazdów publicznych, odwodnienie drogi, wykonane zostały również pasy medialne dla osób
niedowidzących i niewidzących.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 3. Infrastruktura dla dostępności
Zakres obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1374K ul. M. B. Fatimskiej na odcinku od ul. Powroźniczej do ul. Krzyskiej z
wyłączeniem skrzyżowania z ul. Słoneczną. Przebudowa w/w drogi polegała na: wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni jezdni, budowa
chodnika na odcinku od ul. Cegielnianej do ul. Krzyskiej po uprzednim częściowym zasypaniu rowu przydrożnego; odprowadzeniu wód
opadowych z rowu do istniejącej kanalizacji poprzez przykanaliki; remoncie przepustu znajdującego się w obrębie ul. Krzyskiej;
podniesienie słupów oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Cegielnianej do ul. Krzyskiej w ilości 8 szt.; odtworzeniu po robotach
zieleńców wraz z obsianiem trawą;
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 3. Infrastruktura dla dostępności
komunikacyjnej.
Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulic Królewskiej i Zamkowej oraz ul. Partyzantów, Reja i ul. Wolności, a także ul. Leśnej.
Realizacja projektu wpłynie na poprawę płynności ruchu kołowego, pieszych i rowerzystów na terenie Miasta Proszowice, poprzez
przeniesienie części ruchu z centrum miasta. Równocześnie nastąpi wzrost bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Zastosowano następujące rozwiązania inżynieryjne zwiększające bezpieczeństwo: przejścia dla pieszych, chodniki, oznakowanie poziome,
przebudowa zjazdów publicznych, odwodnienie drogi.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 3. Infrastruktura dla dostępności
komunikacyjnej

PKP Polskie Linie
Kolejowe SA
Centrum
Realizacji
Inwestycji
Oddział w
Krakowie

Zakończony

Celem projektu jest poprawa i usprawnienie na obszarze województwa małopolskiego systemu transportu publicznego, przyczyniającego
się do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej regionu i systemu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich. Przedmiotem
projektu jest modernizacja linii kolejowej 96 na odcinku Tarnów – Stróże. Projekt zakłada niezbędne zmiany parametrów technicznoeksploatacyjnych linii dla usprawnienia jej funkcjonowania, z wyraźnymi elementami modernizacji linii. W zakres prac modernizacyjnych
wchodzą oprócz torów także, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, systemy blokad liniowych na przyległych szlakach oraz
urządzenia zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych. Efektem będzie ulepszenie jakości funkcjonowania transportu kolejowego
poprzez poprawę infrastruktury, wzrost bezpieczeństwa, zmniejszenie kosztów utrzymania a w konsekwencji przygotowanie oferty
przewozowej mogącej stać się alternatywą dla transportu kołowego. Projekt wpisuje się w cele:
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

10,84

45,57

6,61

27,79

15,20

63,90

9,92

41,69

13,85

58,20

6,87

28,86

2) 29.03.2010

2) 05.10.2010

2) 22.12.2010

58.

Małopolskie

Modernizacja linii kolejowej nr 96
Tarnów – Leluchów na odcinku
Tarnów - Stróże

59.

Małopolskie

Modernizacja linii kolejowej nr 94
Kraków Płaszów - Oświęcim na
odcinku Kraków Bonarka – Kraków
Swoszowice

PKP Polskie Linie
Kolejowe SA
Centrum
Realizacji
Inwestycji
Oddział w
Krakowie

2008-2011

lista
podstawowa

Zakończony

Celem projektu jest poprawa i usprawnienie na obszarze województwa małopolskiego systemu transportu publicznego, przyczyniającego
się do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej regionu i systemu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich. Przedmiotem
projektu jest modernizacja linii kolejowej 94 na odcinku Kraków Bonarka - Kraków Swoszowice. Projekt zakłada przywrócenie
pierwotnego stanu technicznego infrastruktury kolejowej, z wyraźnymi elementami modernizacji linii. Efektem będzie ulepszenie jakości
funkcjonowania transportu kolejowego poprzez poprawę infrastruktury, wzrost bezpieczeństwa, zmniejszenie kosztów utrzymania a w
konsekwencji przygotowanie oferty przewozowej mogącej stać się alternatywą dla transportu kołowego. Projekt wpisuje się w cele:
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

3,48

14,64

2,52

10,58

6,85

28,80

4,77

20,07

4,46

18,77

2,62

11,02

2) 29.12.2009

2) 30.12.2009

2) 08.07.2010

60.

Małopolskie

Integracja transportu kolejowego
z transportem zbiorowym lub
prywatnym w m. Tarnów

Gmina Miasta
Tarnowa

2012-2015

lista
podstawowa

Zakończony

Celem projektu jest budowa i organizacja węzła przesiadkowego w ramach systemu parkingów "Park&Ride" zlokalizowanych w m.
Tarnów. Dzięki inwestycji nastąpi zwiększenie efektywności organizacji transportu zbiorowego, co przyczyni się do rozwoju
gospodarczego i społecznego miast oraz poprawy stanu środowiska naturalnego. Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju
Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 3 Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej

3,30

13,88

2,81

11,79

5,80

24,37

3,93

16,52

4,04

17,00

2,74

11,52

2) 13.12.2013

2) 02.04.2014

2) 20.08.2014

Zakończony

W ramach projektu zostanie powołany do życia nowoczesny, interdyscyplinarny, ośrodek badawczo-rozwojowy pod nazwą Ośrodek
Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej (OMEiI) do realizacji wielokierunkowych i innowacyjnych badań naukowych w zakresie
medycyny doświadczalnej. W ośrodku zostanie zapewniona odpowiednia baza, wyposażenie i opieka lekarsko-weterynaryjna oraz
zootechniczna nad zwierzętami wykorzystywanymi do doświadczeń. Oprócz odpowiednich sal do prowadzenia badań w zakresie
zaawansowanych technik medycznych, medycyny zabiegowej, monitorowania zdrowia zwierząt ośrodek będzie posiadał zaplecze służące
do przygotowania doświadczeń w fazie wstępnej, pomieszczenia oraz specjalistyczne wyposażenie umożliwiające obserwacje
pooperacyjne zwierząt i śledzenie wyników doświadczeń. Zostaną stworzone odpowiednie warunki o podwyższonej sterylności do
prowadzenia badań z zakresu transplantacji narządowych, leczenia eksperymentalnego, implantacji, wykorzystania biostruktur i
komórek macierzystych.Projekt wpisuje się w cele:
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

5,30

22,30

4,51

18,95

5,71

24,00

3,95

16,59

5,74

24,12

4,39

18,44

2) 07.10.2010

2) 30.09.2011

2) 25.05.2012

Zakończony

Projekt obejmuje budowę hali maszyn – serwerowni z pomieszczeniami na urządzenia infrastruktury technicznej towarzyszącej. Powstałe
hale umożliwią umieszczenie w nich nowych serwerów, komputerów dużej mocy obliczeniowej oraz macierzy dyskowych
archiwizujących dane. Zasoby te będą udostępniane pracownikom naukowo-badawczym w tym szczególnie z terenu województwa
małopolskiego (szkoły wyższe, instytuty naukowe, jednostki badawczo- rozwojowe, placówki Polskiej Akademii Nauk). Długofalowe
konsekwencje realizacji projektu powinny pośrednio spowodować poprawę sytuacji na rynku pracy, wzrost poziomu wykształcenia w
regionie, rozwój gospodarki regionu, wzrost jej innowacyjności oraz rozwój techniczno-naukowy (praktyczne stosowanie wyników badań
naukowych z różnych dziedzin, prowadzonych przez użytkowników infrastruktury Cyfronetu). Projekt wpisuje się w cele:
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

2,79

11,71

1,97

8,29

2,46

10,35

1,97

8,29

2,91

12,23

1,97

8,29

2) 07.10.2010

2) 16.04.2012

2) 07.11.2012

23,82

100,11

14,88

62,57

31,37

131,86

14,80

62,20

28,85

121,26

14,88

62,57

2) 07.10.2010

2) 30.12.2011

2) 07.11.2012

4,78

20,09

3,45

14,51

4,78

20,09

3,45

14,51

4,78

20,09

3,45

14,51

2) 23.08.2012

2) 26.09.2012

2) 14.02.2013

2009-2011

lista
podstawowa

Priorytet 5. Krakowski Obszar Metropolitalny

61.

62.

Małopolskie

Małopolskie

Uniwersyteckie Centrum Medycyny
Weterynaryjnej - Ośrodek Medycyny
Eksperymentalnej i Innowacyjnej

Uniwersytet
Rolniczy im.
Hugona Kołłątaja
w Krakowie
(Lider),
Uniwersytet
Jagielloński
(partner)

Budowa hali maszyn ACK Cyfronet AGH

Akademia
GórniczoHutnicza im.
Stanisława
Staszica w
Krakowie

2010-2015

lista
podstawowa

Zakończony

2010-2015

lista
podstawowa

2011-2014

lista
podstawowa

Celem projektu jest utworzenie w Krakowie ośrodka naukowo-badawczego w oparciu o międzynarodowy projekt. Działania podjęte w
ramach międzynarodowego konsorcjum InnoENERGY mają pierwszorzędne znaczenie strategiczne dla województwa małopolskiego.
Oznaczają duże inwestycje w tak istotne obszary jak: energia odnawialna, energia atomowa, nowoczesne technologie węglowe, technologie
materiałowe, transport, ochrona środowiska. Poza inwestycjami w realizację konkretnych projektów realizowane będą działania
zmierzające do poprawy konkurencyjności oraz innowacyjności w przedsiębiorstwach działających w obszarze ogólnie pojętej energetyki.
W wyniku realizacji projektu powstanie nowy budynek dydaktyczno-laboratoryjny, którego głównym przeznaczeniem będzie
udostępnienie powierzchni laboratoryjnych, dydaktycznych oraz biurowych niezbędnych do realizacji zadań w ramach Węzła Innowacji i
Technologii. Projekt wpisuje się w cele:
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.
Projekt składa się z dwóch komplementarnych części obejmujących działania inwestycyjne na terenie Politechniki Krakowskiej oraz
Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie.
Pierwsza część projektu obejmuje zaprojektowanie, realizację i wyposażenie laboratorium badawczo-diagnostycznego dla badań i oceny
technologii oraz rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych oraz instalacji stosowanych w budynkach „niemal zero energetycznych”
określanego jako Małopolskie Laboratorium Budownictwa Pasywnego. Budynek laboratorium zlokalizowany będzie na terenie należącym
do Politechniki Krakowskiej, przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.
Drugą integralną częścią projektu jest zaprojektowanie i uruchomienie „Poligonu Energooszczędności” na terenie Zespołu Szkół
Budowlanych w Tarnowie. „Poligon energooszczędności” będzie stanowił obszar w ramach nowopowstałego budynku obejmujący
niezbędne zaplecze do nauki i praktycznego wdrożenia technologii budownictwa „niemal zero energetycznego”.

63.

Małopolskie

Centrum Energetyki

Akademia
GórniczoHutnicza im.
Stanisława
Staszica w
Krakowie

64.

Małopolskie

Małopolskie Laboratorium
Budownictwa Energooszczędnego

Politechnika
Krakowska im.
Tadeusza
Kościuszki

2011-2015

lista
podstawowa

Zakończony

65.

Małopolskie

Laboratorium obrazowania
spektroskopowego dla potrzeb
radiobiologii, terapii i badania
układów złożonych

Instytut Fizyki
Jądrowej im.
Henryka
Niewodniczański
ego Polskiej
Akademii Nauk

2015

lista
podstawowa

Zakończony

Zakres rzeczowy projektu obejmuje stworzenie nowoczesnego laboratorium w regionie, które z jednej strony spełni funkcję zaplecza
naukowego dla nowo wybudowanego Centrum Cyklotronowego Bronowice, z drugiej zaś będzie nowoczesnym ośrodkiem powzalającym
na prowadzenie unikatowych badań wpływu promieniowania jonizującego na organizmy żywe. Dla osiągnięcia założonych celów projektu
zakres rzeczowy projektu obejmować będzie zakup aparatury badawczo-naukowej oraz adaptację pomieszczeń.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 określone w obszarze 4. Krakowski Obszar
Metropolitalny i inne subregiony.

2,81

11,80

2,39

10,03

0,00

0,00

0,00

0,00

2,81

11,80

2,39

10,03

n/d

2) 19.05.2015

2) 28.09.2015

Małopolskie

Rewaloryzacja i adaptacja budynku
przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie
dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej

Muzeum Armii
Krajowej im. Gen.
Emila Fieldorfa
„Nila” w
Krakowie

Zakończony

Projekt ma na celu uzupełnienie wyposażenia Krakowa w odpowiedniej jakości infrastrukturę i obiekty niezbędne do pełnienia funkcji
metropolitalnych z zakresu infrastruktury kultury. Realizacja inwestycji ma znaczenie regionalne i ponadregionalne (krajowe i
ogólnoświatowe) – dotyczy jedynej tego rodzaju instytucji w Polsce, pierwszego muzeum Polskiego Państwa Podziemnego, prezentującego
unikatowe zbiory.Efekty realizacji projektu to m. in. nowa i atrakcyjna oferta muzealna dla osób z kraju i zagranicy oraz rozwój
działalności muzealnej jako ważnego elementu regionalnego obiegu kultury – organizacja wystaw stałych i czasowych oraz imprezy i
wydarzeń o charakterze kulturalnym, patriotycznym, społecznym i integracyjnym. Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny,
Działanie 5.2 Umocnienie europejskiej pozycji KOM i rozwój funkcji metropolitalnych.
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

5,72

24,05

5,39

22,66

8,89

37,38

6,87

28,89

8,49

35,69

5,86

24,64

2) 14.02.2008

2) 30.04.2009

2) 14.09.2009

Małopolskie

Budowa Muzeum Tadeusza Kantora
oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji
Sztuki Tadeusza Kantora - CRICOTEKA

Ośrodek
Dokumentacji
Sztuki Tadeusza
Kantora
„Cricoteka”

Zakończony

Zasadniczym celem inwestycji jest stworzenie, z uwagi na dotychczasowe rozproszenie lokalowe, jednej siedziby dla Ośrodka,
umożliwiającej nie tylko stworzenie stałej ekspozycji o charakterze muzealnym, a także dodatkowo rozszerzenie oferty Ośrodka o
działania teatralne. Projekt pozwoli na uzupełnienie wyposażenia Krakowa w odpowiedniej jakości infrastrukturę i obiekty niezbędne do
pełnienia funkcji metropolitalnych, w zakresie infrastruktury kulturalnej. Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny,
Działanie 5.2 Umocnienie europejskiej pozycji KOM i rozwój funkcji metropolitalnych.
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

9,54

40,10

8,11

34,09

7,20

30,29

6,01

25,28

11,70

49,20

7,91

33,23

2) 14.02.2008

2) 04.08.2009

2) 18.12.2009

Zakończony

Projekt pozwoli na uzupełnienie wyposażenia Krakowa w odpowiedniej jakości infrastrukturę i obiekty niezbędne do pełnienia funkcji
metropolitalnych z zakresu infrastruktury kulturalnej, a w konsekwencji na poszerzenie oferty kulturalno-rozrywkowej miasta. Budowa
Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie przy ul. Rajskiej 12 polegać będzie na przystosowaniu istniejącego budynku do pełnienia funkcji
teatralno-wystawowych, natomiast nowy układ tworzyć będą dwa powiązane funkcjonalnie budynki: budynek sali wielofunkcyjnej oraz
budynek tzw. mediateki, gromadzącej zbiory multimedialne książek, muzyki wraz z centrum informacyjnym. Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny,
Działanie 5.2 Umocnienie europejskiej pozycji KOM i rozwój funkcji metropolitalnych.
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

8,76

36,83

7,00

29,42

8,71

36,62

6,87

28,89

11,47

48,20

7,27

30,58

2) 14.02.2008

2) 04.09.2009

2) 15.01.2010

7,04

29,60

5,99

25,16

7,97

33,50

6,39

26,85

9,39

39,46

6,09

25,61

2) 27.03.2008

2) 17.11.2008

2) 29.12.2008

10,40

43,72

7,99

33,60

10,92

45,89

7,12

29,95

13,31

55,95

8,38

35,24

2) 27.03.2008

2) 13.11.2008

2) 29.12.2008

Zakończony

Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej umożliwi przede wszystkim wyrównanie dostępu mieszkańców miasta i regionu do sztuki
najnowszej poprzez utworzenie pierwszej w Krakowie modelowej instytucji kultury zajmującej się profesjonalnym kolekcjonowaniem i
badaniem sztuki współczesnej, z kolekcją dzieł najwybitniejszych twórców polskich i zagranicznych, a tym samym pozwoli na rozszerzenie
oferty turystycznej miasta i regionu. Powołanie Muzeum wpisuje się ponadto w działania związane z rewitalizacją i aktywizacją terenu
poprzemysłowego Zabłocie, jak również pozwoli na rozszerzenie strefy turystycznej Krakowa o ten obszar. Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny,
Działanie 5.2 Umocnienie europejskiej pozycji KOM i rozwój funkcji metropolitalnych.
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

12,17

51,15

7,45

31,33

11,43

48,07

5,68

23,87

17,85

75,02

8,49

35,70

2) 14.02.2008

2) 07.05.2009

2) 14.09.2009

Zakończony

Celem projektu jest budowa obiektu, w którym możliwa będzie organizacja masowych imprez kulturalne, kongresów, dużych wydarzeń
sportowych oraz zjazdów realizowanych na skalę międzynarodową, co pozwoli wykorzystać intensywny rozwój kulturalny i turystyczny
miasta, a także jego rosnącą popularność na arenie europejskiej. Projekt pozwoli, zatem na uzupełnienie wyposażenia Krakowa w
odpowiedniej jakości infrastrukturę kongresową i obiekty niezbędne do pełnienia funkcji metropolitalnych, których w obecnym
momencie brak. Intensywny rozwój kulturalny i turystyczny Miasta oraz jego rosnąca popularność na arenie europejskiej, powoduje
konieczności wybudowania obiektu, który pozwoliłby na organizację masowych imprez kulturalnych, kongresów, dużych wydarzeń
sportowych oraz zjazdów organizowanych na skalę międzynarodową. Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny,
Działanie 5.2 Umocnienie europejskiej pozycji KOM i rozwój funkcji metropolitalnych.
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

62,80

263,98

16,76

70,46

71,53

300,69

15,31

64,37

83,14

349,50

16,76

70,46

2) 06.08.2008

2) 26.06.2009

2) 16.07.2010

66.

67.

68.

Małopolskie

Budowa Małopolskiego Ogrodu Sztuki
w Krakowie

Teatr im. J.
Słowackiego

2007-2013

lista
podstawowa

2007-2015

lista
podstawowa

2009-2013

lista
podstawowa

69.

Małopolskie

Technologia teatru muzycznego w
budynku Opery Krakowskiej

Opera
Krakowska w
Krakowie

2007-2009

lista
podstawowa

Zakończony

70.

Małopolskie

Budowa Lotniczego Parku
Kulturowego w Krakowie, w tym
Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa
Polskiego

Muzeum
Lotnictwa
Polskiego w
Krakowie

2007-2010

lista
podstawowa

Zakończony

71.

72.

Małopolskie

Małopolskie

Utworzenie Muzeum Sztuki
Współczesnej w Krakowie

Centrum Kongresowe (Rondo
Grunwaldzkie)

Gmina Miejska
Kraków

Gmina Miejska
Kraków

2007-2011

2007-2015

lista
podstawowa

lista
podstawowa

Realizacja projektu pozwoli na uruchomienie pełnej działalności programowej Opery Krakowskiej – jedynej tego typu instytucji
artystycznej w regionie - dzięki całościowemu wyposażeniu obiektu w zakresie technologii teatralnej wraz z realizacją technologii
akustyki, wykonywanej w obszarze sceny głównej i widowni, sceny kameralnej oraz sal prób. Projekt pozwoli na uzupełnienie
wyposażenia Krakowa w odpowiedniej jakości infrastrukturę i obiekty niezbędne do pełnienia funkcji metropolitalnych – infrastrukturę
instytucji o dużym znaczeniu kulturotwórczym dla regionu. Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny,
Działanie 5.2 Umocnienie europejskiej pozycji KOM i rozwój funkcji metropolitalnych.
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.
W ramach inwestycji powstanie Gmach Główny Muzeum, w którym zlokalizowane będą przestrzenie ekspozycyjne i edukacyjne, sala
wielofunkcyjna, sala kinowa, biblioteka, administracja, pracownie modelarskie, przeprowadzona zostanie renowacja i rekompozycja
zabytkowego zespołu obiektów Muzeum, a także zagospodarowany zostanie i uporządkowany teren wokół nowopowstałego Gmachu.
Projekt ma na celu uzupełnienie wyposażenia Krakowa w odpowiedniej jakości infrastrukturę i obiekty niezbędne do pełnienia funkcji
metropolitalnych – infrastrukturę kulturalną. Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny,
Działanie 5.2 Umocnienie europejskiej pozycji KOM i rozwój funkcji metropolitalnych.
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

73.

74.

Małopolskie

Małopolskie

Konsorcjum
szpitali
specjalistycznych
koordynowane
przez Krakowski
Szpital
Rozwój Krakowskiego Centrum Badań Specjalistyczny
i Technologii Medycznych
im. Jana Pawła II
w Krakowie (w
tym: Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
im. L. Rydygiera
w Krakowie)

Zintegrowane Centrum
Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej

Krakowski
Szpital
Specjalistyczny
im. Jana Pawła II

2007-2014

2007-2014

lista
podstawowa

lista
podstawowa

Zakończony

Projekt zapewni mieszkańcom KOM najwyższej jakości opiekę medyczną w zakresie chorób serca i naczyń, układu oddechowego i chorób
nowotworowych wykorzystując najnowocześniejsze metody leczenia odpowiadające aktualnej pozycji Krakowa i Małopolski w Polsce i w
Europie. Projekt Krakowskiego Centrum Badań i Techniki Medycznej stanowi kompleksowe, przekrojowe podejście inwestycyjne,
obejmujące: badania naukowe, nowe technologie, transfer wiedzy, bazy danych medycznych, technologie informatyczne, diagnostykę,
leczenie, prewencję oraz edukację. Realizacja inwestycji pozwoli na uzupełnienie wyposażenia Krakowa w odpowiedniej jakości
infrastrukturę i obiekty niezbędne do pełnienia funkcji metropolitalnych w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia. Projekt wpisuje się
w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny,
Działanie 5.2 Umocnienie europejskiej pozycji KOM i rozwój funkcji metropolitalnych.
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

17,06

71,70

14,02

58,95

17,29

72,68

11,90

50,02

17,66

74,26

14,02

58,95

2) 26.06.2008

2) 31.08.2009

2) 15.12.2009

Zakończony

Projekt zakłada priorytetowe wdrożenie technik kardiochirurgicznych, torakochirurgicznych w medycynie ratunkowej z wykorzystaniem
najnowocześniejszych narzędzi diagnostycznych. Powstanie Centrum przyczyni się bezpośrednio do podniesienia standardu oferowanych
usług medycznych, między innymi poprzez możliwość: skutecznego diagnozowania i wcześniejszego wykrywania zagrożeń, szybkiej
interwencji ratującej życie, skuteczną rehabilitację. Wdrożenie, w ramach Centrum, systemu zintegrowanej opieki poszpitalnej wpłynie na
zmniejszenie kosztów leczenia i czasu hospitalizacji pacjentów o wysokim ryzyku nagłej śmierci. Realizacja inwestycji pozwoli na
uzupełnienie wyposażenia Krakowa w odpowiedniej jakości infrastrukturę ochrony zdrowia, niezbędną do pełnienia funkcji
metropolitalnych, istotną z punktu widzenia mieszkańców całego regionu. Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny,
Działanie 5.2 Umocnienie europejskiej pozycji KOM i rozwój funkcji metropolitalnych.
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

15,44

64,91

13,09

55,03

17,93

75,38

14,80

62,20

15,78

66,34

13,09

55,03

2) 26.10.2009

2) 13.11.2009

2) 15.03.2010

16,32

68,59

14,32

60,21

12,80

53,81

10,88

45,74

18,44

77,52

14,83

62,32

2) 12.03.2010

2) 24.11.2010

2) 06.07.2011

Szpital
Uniwersytecki w
Krakowie

2009-2013

lista
podstawowa

Zakończony

Projekt ma na celu uzupełnienie wyposażenia Krakowa w odpowiedniej jakości infrastrukturę ochrony zdrowia i obiekty niezbędne do
pełnienia funkcji metropolitalnych. Kraków przyjmując status miasta metropolitalnego musi zagwarantować mieszkańcom oraz
przybywającym turystom między innymi skuteczny i funkcjonalny system opieki medycznej. Projekt budowy Centrum Urazowego
Medycyny Ratunkowej i Katastrof poprzez swój obszar inwestycyjny służył będzie implementacji nowoczesnych technologii medycznych i
informatycznych do sektora ochrony zdrowia, stając się w konsekwencji ogniwem systemu ratownictwa medycznego o najwyższym
stopniu referencyjności. Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny,
Działanie 5.2 Umocnienie europejskiej pozycji KOM i rozwój funkcji metropolitalnych.
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

Małopolskie

Budowa Centralnego Bloku
Operacyjnego z Centralną
Uniwersytecki
Sterylizatornią i Oddziałem
Szpital Dziecięcy
Intensywnej Terapii w Uniwersyteckim
w Krakowie
Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

2008-2012

lista
podstawowa

Zakończony

Celem projektu jest rozbudowa istniejącej infrastruktury szpitala dziecięcego, który zapewnia wysokospecjalistyczne usługi w zakresie
chirurgii i kardiochirurgii, pozwoli szpitalowi dostosować się do obowiązujących norm i standardów sanitarnych, budowlanoinstalacyjnych oraz wyposażenia medyczno-technicznego. Projekt ma na celu uzupełnienie wyposażenia Krakowa w odpowiedniej jakości
infrastrukturę i obiekty niezbędne do pełnienia funkcji metropolitalnych – infrastrukturę ochrony zdrowia. Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny, Działanie 5.2 Umocnienie europejskiej pozycji KOM i rozwój funkcji
metropolitalnych. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013; Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

10,96

46,05

6,22

26,16

10,64

44,73

5,77

24,27

11,57

48,62

6,25

26,27

2) 14.02.2008

2) 28.11.2008

2) 19.05.2009

Małopolskie

Przebudowa, rozbudowa i zmiana
sposobu użytkowania budynku
hotelowego typu LIPSK w Krakowie ul.
Osieckiego 17b z przeznaczeniem na
Wojewódzki Szpital Okulistyczny w
Krakowie wraz z zagospodarowaniem
terenu

Zakończony

Głównym celem projektu jest utworzenie nowoczesnej placówki o wysokim standardzie i jakości leczenia. Efektem projektu będzie
zmodernizowany obiekt leczniczy, centralna sterylizatornia, kompleksowe wyposażenie sal operacyjnych, podniesienie jakości
specjalistycznych świadczeń okulistycznych poprzez poprawę infrastruktury lokalowej oraz implementację nowoczesnych technologii
medycznych i informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym w Krakowie. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się
ponadto do osiągnięcia następujących celów ogólnych: poprawa dostępności do specjalistycznych świadczeń medycznych w regionie,
poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców KOM i regionu, poprawa standardów opieki medycznej nad osobami cierpiącymi na
schorzenia okulistyczne, ograniczenie niekorzystnych zjawisk zdrowotnych w skali KOM i regionu, optymalizacja wykorzystania zasobów
lokalnej i regionalnej służby zdrowia, przeciwdziałanie marginalizacji osób niepełnosprawnych w dostępie do opieki zdrowotnej, wzrost
zadowolenia pacjentów. Projekt wpisuje się w cele:
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

7,95

33,41

2,52

10,60

7,35

30,91

2,52

10,60

8,05

33,86

2,52

10,60

2) 18.04.2011

2) 28.04.2011

2) 09.09.2011

78.

Małopolskie

Modernizacja obiektu Pałac pod
Krzysztofory – głównej siedziby
Muzeum Historycznego Miasta
Krakowa

Gmina Miejska
Kraków

2012-2014

lista
podstawowa

Zakończony

Projekt ma na celu uzupełnienie wyposażenia Krakowa w odpowiedniej jakości infrastrukturę i obiekty niezbędne do pełnienia funkcji
metropolitalnych – infrastrukturę kulturalną. Celem projektu jest poprawa bazy wystawienniczej, edukacyjnej i administracyjnej Muzeum
Historycznego Miasta Krakowa. Dzięki realizacji projektu zwiększy się powierzchnia ekspozycyjna Muzeum oraz powstanie nowoczesne
centrum konferencyjno-wykładowe. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie nowoczesnej miejskiej instytucji muzealnej, poszerzającej
ofertę usług publicznych o znaczeniu metropolitalnym, a tym samym instytucji podnoszącej atrakcyjność regionu. Projekt wpisuje się w
cele: Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny,
Działanie 5.2 Umocnienie europejskiej pozycji KOM i rozwój funkcji metropolitalnych.
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

3,75

15,76

3,19

13,40

5,71

24,00

3,95

16,59

4,61

19,39

3,19

13,40

2) 30.05.2012

2) 28.09.2012

2) 17.01.2013

79.

Małopolskie

Zakup specjalistycznego sprzętu
medycznego wraz z adaptacją
pomieszczeń oraz wyposażenia dla
Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla
w Krakowie

Szpital
Specjalistyczny
im. J. Dietla
w Krakowie

2013-2014

lista
podstawowa

Zakończony

Głównym celem projektu jest zakup nowoczesnego specjalistycznego rezonansu magnetycznego posiadającego system rekonstrukcji 3D
wraz z adaptacją pomieszczeń przeznaczonych na lokalizację rezonansu oraz niezbędne wyposażenie dla Szpitala. Zakup służyć będzie
poprawie dostępności mieszkańców Małopolski do wysokospecjalistycznej diagnostyki oraz poprawi komfort pacjentów.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 4. Krakowski Obszar Metropolitalny i inne
subregiony.

1,66

6,99

1,41

5,94

1,80

7,57

1,43

6,00

1,69

7,10

1,41

5,94

2) 30.07.2013

2) 27.08.2013

2) 20.12.2013

Małopolskie

Budowa wewnętrznego układu
komunikacyjnego Portu lotniczego w
Krakowie

Międzynarodowy
Port Lotniczy im.
Jana Pawła II
Kraków - Balice
Sp. z o.o.

2013-2015

lista
podstawowa

Zakończony

Celem projektu jest dostosowanie układ komunikacyjnego na terenie portu lotniczego do wzrastającej liczby obsługiwanych pasażerów
oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego w obrębie lotniska; stworzenie wewnętrznej sieci drogowej przystosowanej do potrzeb
planowanych na terenie portu lotniczego inwestycji a także stworzenie wewnętrznego układu komunikacyjnego integrującego połączenie
lotniska za pośrednictwem autostrady A4, drogi wojewódzkiej nr 774 i tzw. Trasy Balickiej. Rozwiązania te są konieczne ze względu na
znaczenie, jakie lotnisko w Balicach ma dla rozwoju gospodarczego regionu. Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny,
Działanie 5.3 Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego.
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

7,53

31,64

4,86

20,44

11,49

48,29

4,29

18,05

9,30

39,11

4,73

19,89

2) 14.02.2008

2) 17.07.2013

2) 28.01.2014

75.

Małopolskie

76.

77.

80.

Centrum Urazowe Medycyny
Ratunkowej i Katastrof w Szpitalu
Uniwersyteckim w Krakowie - Etap I

Wojewódzki
Szpital
Okulistyczny w
Krakowie

2010-2012

lista
podstawowa

Priorytet 6. Spójność wewnątrzregionalna

81.

Małopolskie

Integracyjne Centrum Rozwoju Dziecka
- Przedszkole Samorządowe w
Słomnikach

Gmina Słomniki

2013-2015

lista
podstawowa

Zakończony

Przedmiotem projektu jest budowa budynku przedszkola w technologii pasywnej z instalacjami wewnętrznymi, z kotłownią pomp ciepła
i kolektorami słonecznymi, wentylacją mechaniczną, elektryczną wewnętrzną wraz z zagospodarowaniem terenu. W nowym
dwukondygnacyjnym budynku przedszkola mieści się sześć oddziałów przedszkolnych dla 25 dzieci każdy, salę gimnastyczną wraz ze
sceną i widownią, dwie salki do zajęć dodatkowych, zaplecze sanitarno – szatniowe dla dzieci i rodziców, kuchnię z zapleczem oraz
pomieszczenia administracyjne.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.

1,50

6,32

0,29

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

1,65

6,94

0,29

1,20

n/d

2) 29.02.2016

2) 15.06.2016

82.

Małopolskie

Dobudowa sali gimnastycznej z
zapleczem do budynku Szkoły
Podstawowej nr 4 w Skawinie

Gmina Skawina

2007-2009

lista
podstawowa

Zakończony

Przedmiotem projektu jest budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 4 w Skawinie, przy ulicy Wyspiańskiego
5, w zakresie wykonania: budynku, wraz z instalacjami wewnętrznymi c.o., cwu, kan. sanitarnej, wodociągowej, elektrycznej, wentylacji
mechanicznej, odgromowej, oświetlenia awaryjnego, rozbudowy technologii istn. kotłowni oraz przyłączy kan. sanitarnej, kan. opadowej,
wodociągowego, hydranty p.-poż oraz przełożenia sieci wodociągowej i gazowej, chodników, ukształtowania terenu wokół budynku.
Realizacja projektu zapewni uczniom szkoły podstawowej odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizyczneg oraz
umożliwi organizowanie spotkań publicznych, imprez, rozgrywek o charakterze ogólnodostępnym.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.

0,67

2,82

0,29

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,82

3,44

0,29

1,20

n/d

2) 29.01.2016

2) 29.03.2016

83.

Małopolskie

Rozwój edukacyjnej bazy sportowej
poprzez budowę boisk sportowych
przy Szkołach Ponadgimnazjalnych
Powiatu Myślenickiego

Powiat
Myślenicki

2014-2015

lista
podstawowa

Zakończony

0,25

1,07

0,13

0,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,31

1,32

0,13

0,55

n/d

2) 28.01.2016

2) 18.04.2016

84.

Małopolskie

Budowa sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej Nr 1 w
Wadowicach

Gmina Wadowice

2008-2011

lista
podstawowa

Zakończony

0,60

2,54

0,26

1,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,82

3,46

0,26

1,08

n/d

2) 28.01.2016

2) 31.03.2016

85.

Małopolskie

Budowa boisk przyszkolnych na
terenie Gminy Libiąż

Gmina Libiąż

2014-2015

lista
podstawowa

Zakończony

0,16

0,69

0,08

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,24

1,02

0,08

0,35

n/d

2) 29.01.2016

2) 31.03.2016

86.

Małopolskie

Nowy produkt rekreacyjny dla
zaspokojenia potrzeb społecznych w
Nowym Sączu

Miasto Nowy
Sącz

2015

lista
podstawowa

Zakończony

0,38

1,61

0,16

0,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,46

1,92

0,16

0,66

n/d

2) 29.01.2016

2) 07.06.2016

87.

Małopolskie

Budowa Centrum EdukacyjnoRekreacyjnego
w Wieliczce- etap II

Gmina Wieliczka

2008-2011

lista
podstawowa

Zakończony

Budowa obiektu dydaktycznego stanowiła część II etapu zadania ”Budowa Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego w Wieliczce” w skład
którego, wchodzi również zespół basenów oraz hala sportowa. W celu zaspokojenia potrzeb zrealizowano projekt pn. ,,Budowa Centrum
Edukacyjno-Rekreacyjne w Wieliczce”, w skład którego wchodził ośrodek dydaktyczny. W obiekcie dydaktycznym Centrum EdukacyjnoRekreacyjne w Wieliczce realizowane są różnorodne zajęcia edukacyjno-kulturalne dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.

2,80

11,79

0,29

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

4,74

19,94

0,29

1,20

n/d

2) 26.02.2016

2) 25.04.2016

88.

Małopolskie

Budowa hali sportowej z zapleczem
szatniowo-technicznym w
miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Gmina Kalwaria
Zebrzydowska

2013-2014

lista
podstawowa

Zakończony

Celem projektu była udowa hali sportowej, która jest obiektem niepodpiwniczonym, jednokondygnacyjnym. Dobudowana została do
budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej. Hala zapewnia rozwój kultury fizycznej. Obiekt pozwala na rozwój gier
zespołowych: koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, piłki ręcznej oraz na uprawianie lekkoatletyki i gimnastyki. Z punktu widzenia sportu
kwalifikowanego drużyny ze szkolnego klubu sportowego mają możliwość regularnych treningów oraz międzyszkolnych rozgrywek
sportowych w zakresie w/w gier zespołowych.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.

1,37

5,76

0,27

1,14

0,00

0,00

0,00

0,00

1,37

5,74

0,27

1,14

n/d

2) 26.02.2016

2) 31.03.2016

Przedmiotem projektu jest budowa 4 boisk sportowych przy szkołach ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Powiat
Myślenicki. Realizacja projektu przede wszystkim stwarza uczniom szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Myślenicki jest
organem prowadzącym, odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć w zakresie wychowania fizycznego. Realizacja projektu przyczynia
się do poprawy jakości edukacyjnej bazy sportowej szkół ponadgimnazjalnych, które prowadzą lekcje wychowania fizycznego oraz
pozalekcyjne zajęcia sportowe na poziomie nie odbiegającym od dużych ośrodków miejskich.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.
Przedmiotem projektu jest budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym, higieniczno – sanitarnym. Sala gimnastyczna połączona
jest z istniejącym budynkiem szkoły oraz posiada osobne wejście, co umożliwia korzystanie z sali osobom z poza szkoły. Zaplecze sali
zawiera dwie szatnie dla uczniów przy których zlokalizowano natryski i WC, pomieszczenie dla nauczycieli WF z wydzielonym węzłem
sanitarnym oraz wydzielony węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych. Przewidziano również magazyn sprzętu sportowego, pełniący
również rolę pomieszczenia technicznego dla centrali nawiewno – wywiewnej.
Realizacja projektu przede wszystkim umożliwiła uczniom szkoły podstawowej odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć w zakresie
wychowania fizycznego (w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych). Budowa sali gimnastycznej pozwala na organizację imprez
sportowych i kulturalnych, spotkań publicznych organizowanych dla społeczności szkolnej i lokalnej.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.
Zakres rzeczowy obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej. Realizacja projektu stworzy uczniom trzech
szkół podstawowych i jednego gimnazjum odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć w zakresie wychowania fizycznego (zarówno w
ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych). Zajęcie te będą mogły odbywać się na nowoczesnych boiskach o nawierzchni syntetycznej,
która przyczyni się do minimalizowania ewentualnych urazów wśród osób z nich korzystających. Celem projektu jest zapewnienie
właściwych warunków funkcjonowania szkół podstawowych i gimnazjum, a także uzupełnienie brakującej infrastruktury szkół o
nowoczesną bazę sportową.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.
Zakres rzeczowy obejmuje budowę Pumptracka, Street Workoutu oraz infrastruktury towarzyszącej w Nowym Sączu.
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia spójności wewnątrzregionalnej poprzez udostępnienie mieszkańcom miasta oraz regionu
nowoczesnego obiektu rekreacyjnego. Podjęte działanie służy wzmocnieniu charakteru miasta jako potencjalnego bieguna rozwoju,
poprawi komfort życia mieszkańców, dzięki zapewnieniu nowoczesnej infrastruktury społecznej, a także sprawi że miasto będzie
atrakcyjniejszym miejscem zamieszkania. Obiekt będzie ogólnodostępny. Wytworzona w ramach projektu infrastruktura jest
innowacyjnym/nowoczesnym miejscem polepszającym dostęp mieszkańców do infrastruktury społecznej.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.

89.

Małopolskie

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w
Bolesławiu na potrzeby Gimnazjum
(łącznik - kontynuacja)

Gmina Bolesław

2009-2010

lista
podstawowa

Zakończony

90.

Małopolskie

Budowa budynku Szkoły Podstawowej
wraz z salą sportową w miejscowości
Ostrowsko

Gmina Nowy
Targ

2012- 2014

lista
podstawowa

Zakończony

Małopolskie

Poprawa stanu infrastruktury
edukacyjnej poprzez rozbudowę
Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz budowę
Sali gimnastycznej w Lipnicy Małej

92.

Małopolskie

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w
Proninie - Etap I (przewiązka) oraz
remont dachu na istniejącym obiekcie

93.

Małopolskie

94.

0,46

1,95

0,23

0,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,62

2,60

0,23

0,96

n/d

2) 29.01.2016

2) 31.03.2016

Przedmiotem projektu są roboty wykończeniowe budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową i niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowości Ostrowsko. Projekt obejmował budowę części sportowej oraz części dydaktycznej. Dla uczniów
zaprojektowano m.in. salę gimnastyczną wraz z zapleczem, świetlicę i bibliotekę, 9 sal lekcyjnych oraz dwie pracownie komputerowe.
Realizacja projektu stworzyła uczniom przede wszystkim odpowiednie warunki do nauki oraz prowadzenia zajęć sportowych.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.

0,91

3,82

0,21

0,90

0,00

0,00

0,00

0,00

1,13

4,77

0,21

0,90

n/d

2) 29.01.2016

2) 31.03.2016

Zakończony

Przedmiotem inwestycji jest stworzenie zamkniętego kompleksu szkolnego poprzez dobudowanie do istniejącego budynku szkolnego (po
wyburzeniu jego części) budynku sali gimnastycznej i budynku sal lekcyjnych oraz przebudowa części istniejącego budynku szkoły wraz z
zagospodarowaniem terenu. Budynek sali gimnastycznej jest parterowy, nie podpiwniczony z użytkowym poddaszem, w którym
zaprojektowano dla uczniów salę gimnastyczną oraz znajdujące się bezpośrednio przy sali zaplecze szatniowo-sanitarne i magazyn
sprzętu sportowego. Realizacja projektu zapewni uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 w Lipnicy Małej odpowiednie warunki nauczania.
Zajęcia będą prowadzone w nowoczesnych salach lekcyjnych, natomiast nowopowstała sala gimnastyczna zapewni uczniom komfortowe
warunki do zajęć w zakresie wychowania fizycznego. Niniejszy projekt zapewni poprawę stanu infrastruktury szkolnej oraz odpowiednie
warunki nauczania i działalności pozalekcyjnych.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.
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Przedmiotem projektu jest budowa przewiązki (część łącząca budynek szkoły z salą gimnastyczną) oraz remont dachu na istniejącym
obiekcie szkoły. W 3 kondygnacyjnej "przewiązce"j przewidziano pomieszczenia użytkowe oraz komunikację (m.in. przebieralnie,
natryskownia, WC). Realizacja projektu poprawi warunki pracy szkoły oraz podniesie jakość nauczania uczniów poprzez wzbogacenie
oferty edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły gdyż do tej pory zbyt mała ilość sal lekcyjnych ograniczała możliwości kadry
nauczycielskiej. Stworzona zostanie możliwość organizacji imprez i spotkań publicznych organizowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej
oraz mieszkańców. Realizacja projektu wpłynie na wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem
w dostępie do nauki i opieki w warunkach spełniających wysokie standardy.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.
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2009 - 2014
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podstawowa
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2014-2015

lista
podstawowa

Zakończony

Budowa hali sportowej w Łękawicy

Gmina Skrzyszów

2013-2015

lista
podstawowa

Zakończony

Małopolskie

Rozbudowa budynku-mieszkalnodydaktycznego w Domu Wczasów
Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej

Powiat
Tarnowski

2010-2012

lista
podstawowa

Zakończony

95.

Małopolskie

Budowa przedszkola gminnego w
Podegrodziu

Gmina
Podegrodzie

2013-2014

lista
podstawowa

Zakończony

96.

Małopolskie

Budowa sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Jelnej

Gmina Gródek
nad Dunajcem

2009-2012

lista
podstawowa

Zakończony

97.

Małopolskie

Budowa lodowiska - rolkowiska w
gminie Chełmiec

Gmina Chełmiec

2011-2012

lista
podstawowa

Zakończony

91.

Gmina Jabłonka

Małopolskie

Budowa sali gimnastycznej wraz z
zapleczem przy Zespole Szkół w
Stróżówce

99.

Małopolskie

Budowa hali sportowej wraz z
widownią i zapleczem przy Gimnazjum
w Liszkach

Gmina Liszki

2008-2009

lista
podstawowa

Zakończony

100.

Małopolskie

Budowa budynku szkoły w
miejscowości Modlnica, gmina Wielka
Wieś

Gmina Wielka
Wieś

2009-2011

lista
podstawowa

Zakończony

101.

Małopolskie

Rozbudowa Przedszkola w
Czernichowie

Gmina
Czernichów

2006-2008

lista
podstawowa

Zakończony

102.

Małopolskie

Przebudowa sali do ćwiczeń
ruchowych oraz termomodernizacja
budynku Szkoły Podstawowej w
Filipowicach

Gmina
Krzeszowice

2008-2010

lista
podstawowa

Zakończony

103.

Małopolskie

Rozbudowa budynku szkoły oraz
przedszkola w Drwini o budynek sali
gimnastycznej wraz z budową
przewiązki.

Gmina Drwinia

2007-2014

lista
podstawowa

Zakończony

104.

Małopolskie

Zaprojektowanie i budowa sali
gimnastycznej bez zaplecza socjalnego
przy istnejącym budynku Centrum
Oświatowego w Koszycach

Gmina Koszyce

2010-2011

lista
podstawowa

Zakończony

105.

Małopolskie

Budowa biblioteki głównej

Gmina
Michałowice

2013-2015

lista
podstawowa

Zakończony

98.

Gmina Gorlice

2009-2011

lista
podstawowa

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: wykonanie robót budowlanych wykończeniowych, instalacyjnych w zrealizowanym budynku
Gimnazjum i 2 salach w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej, wykonanie przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i opadowej,
wykonanie dojścia od strony ulicy do wybudowanego budynku Gimnazjum, wykonanie świadectwa energetycznego dla budynku,
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej budynku Gimnazjum, łącznie ze zrealizowanym uzbrojeniem podziemnym oraz nadzór
inwestorski. Realizacja projektu przyczynia się do poprawy warunków i jakości kształcenia na terenie Gminy Bolesław (tj. obszaru gminy
wiejskiej), rozwoju zaplecza dydaktycznego, w tym zapewnienia lepszego dostępu do edukacji w miejscowości Bolesław, niwelowania
problemów społecznych gminy, poprzez edukację oraz planowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w sposób zorganizowany.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.

Zakończony

Przedmiotem projektu jest budowa hali sportowej w miejscowości Łękawica wraz z zapleczem szatniowym, sanitarnym i dydaktycznym.
Budynek jest połączony przewiązką z istniejącą Szkołą Podstawową. Rezalizacja projektu budowy hali sportowej stworzy przede
wszystkim odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć w zakresie wychowania fizycznego (w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych)
dla uczniów Szkoły Podstawowej w Łękawicy. Zajęcia te będą mogły odbywać się w nowoczesnej sali gimnastycznej. Stworzona zostanie
możliwość organizacji spotkań czy imprez publicznych organizowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz wszystkich mieszkańców
gminy.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.
Przedmiotem projektu jest budowa nowego budynku dydaktyczno-mieszkalnego na terenie obiektu Domu Wczasów Dziecięcych w
Jodłówce Tuchowskiej, z zapleczem dydaktycznym, gospodarczym i garażem. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na jakość usług
oferowanych przez Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej, jako placówki zapewniającej naukę, opiekę i wychowanie dzieci
poza miejscem zamieszkania, poprzez m.in. „zielone szkoły”, obozy sportowe, kolonie i zimowiska, turnusy specjalistyczne itp. Dzięki
inwestycji zwiększy się ilość miejsc w placówce o 40, co pozwoli na poszerzenie i wzbogacenie oferty DWD. Znacznie polepszą się warunki
prowadzenia zajęć lekcyjnych w nowych salach dydaktycznych jak również warunki mieszkaniowe uczniów w komfortowych i
funkcjonalnych pokojach.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.
Przedmiotem projektu jest budowa nowego 4 oddziałowego przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz
zagospodarowaniem terenu wokół obiektu w postaci terenów utwardzonych i zieleni. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie
miejscowości Podegrodzie. Budynek zaprojektowany został w technologii energooszczędnej – budownictwa pasywnego, oparty na
kształcie litery U (trzy połączone ze sobą prostokąty). Budynek przedszkola jest dwukondygnacyjny (parter, poddasze użytkowe), wolno
stojący, niepodpiwniczony – konstrukcja murowana, tynkowa okładziną drewnianą, dach dwuspadowy kryty blachą tytanowo –
cynkową. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości i efektywności edukacji na poziomie przedszkolnym oraz zwiększenia
dostępności do edukacji elementarnej dla dzieci z terenów wiejskich.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.
Przedmiotem projektu jest budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz przewiązką umożliwiającą połączenie
sali ze szkołą wraz z infrastrukturą towarzyszącą (przyłącze kanalizacji deszczowej, przyłącze energetyczne nn napowietrzne, przyłącze
kanalizacji sanitarnej) przy szkole podstawowej w Jelnej oraz przebudowa dotychczasowego pomieszczenia pełniącego funkcję sali
ćwiczeń, oraz pomieszczenia biblioteki na szatnie ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży.
Realizacja projektu stworzy odpowiednie warunki do przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego dla uczniów szkoły podstawowej i
gimnazjum w Jelnej. Zajęcia te, zarówno odbywające się w ramach realizacji podstawy programowej oraz jako zajęcia pozalekcyjne będą
mogły odbywać się w nowoczesnej sali gimnastycznej.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.
Przedmiotem projektu jest budowa hali namiotowej z zapleczem kontenerowym, z usytuowanym wewnątrz stałym lodowiskiem, na
którym w okresie letnim, po rozłożeniu multifunkcyjnej nawierzchni sportowej, działa rolkowisko. Projekt obejmuje kompleksowe roboty
ziemne, kontenerowe zaplecze techniczne i socjalne (szatnia, kasa, wypożyczalnia łyżew z fabrycznie nową ostrzałką, oświetlenie i
nagłośnienie obiektu, samojezdną maszynę do konserwacji i pielęgnacji lodu (rolba) oraz kontenerowy garaż do przechowywania rolby.
Funkcja zamienna to w okresie letnim podłoga multisportowa do uprawiania dyscyplin rekreacyjnych na bazie istniejącego wyposażenia.
Podstawowym celem budowy obiektu jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości aktywnego spędzania
wolnego czasu. Obiekt jest przystosowany do organizacji imprez i spotkań publicznych organizowanych dla dzieci, młodzieży oraz
mieszańców.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.
Przedmiotem projektu jest budowa sali gimnastycznej w Stróżówce, w obrębie istniejącego kompleksu szkolnego wraz z łącznikiem
umożliwiającym bezpośrednie połączenie sali ze szkołą . Dla uczniów zaprojektowano w poziomie parteru dwie szatnie z zapleczem
sanitarnym, magazyn sprzętu sportowego, pokój nauczyciel wf. oraz sanitariat dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze w poziomie galerii
widokowej przewidziano cztery sale lekcyjne oraz sanitariat. Realizacja projektu stworzy uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum
warunki do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania fizycznego, w wyniku wytworzenia odpowiednio przystosowanej do programu
dydaktycznego infrastruktury sportowej. Jego realizacja pozwoli na poprawę dostępności do podstawowego pakietu usług
dydaktycznych, jakie powinna oferować każda szkoła, bez względu czy jest zlokalizowana w mieście czy na wsi. Przez realizację projektu
poprawi się dostępność do powyższych usług udostępnianych nieodpłatnie dla mieszkańców wsi. Stworzona zostanie możliwość
organizacji imprez i spotkań dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy (akademie, spotkania, dni seniora itp.).
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.
Przedmiotem projektu jest budowa hali sportowej wraz z widownią, z zapleczem szatniowym, łącznikiem, zagospodarowaniem terenu
(m.in. parking i droga dojazdowa) przy budynku Gimnazjum w Liszkach. Dla uczniów zaprojektowano zaplecze, które mieści dwa zespoły
przebieralni z sanitariatami, przebieralnię dla osób niepełnosprawnych z węzłem sanitarnym. Prócz tego przewidziano pomieszczenie
stanowiące magazyn na sprzęt sportowy oraz pokój nauczyciela WF. W części zaplecza znajdują się szatnie dla widzów a sanitariaty dla
widzów znajdują się w łączniku prowadzącym do budynku. Połączenie ze szkołą umożliwione jest przez dwustopniową pochylnię.
Realizacja przedmiotowego projektu umożliwi dostęp mieszkańcom Gminy Liszki do infrastruktury sportowej. Szczególnie istotne jest
zapewnienie dzieciom i młodzieży z terenu gminy dobrych warunków dla rozwoju fizycznego. Przesłanki te związane są ze słabo
rozwiniętą infrastrukturą sportową na terenie gminy Liszki.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.
Przedmiotem projektu jest budowa budynku szkoły tj. Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na działce nr
257 w miejscowości Modlnica. Projekt objął budowę czterokondygnacyjnego budynku szkoły w tym podpiwniczenie i poddasze
użytkowe. Nowy obiekt został połączony z istniejącym budynkiem szkoły przeszklonym rękawem. Realizacja projektu przyczyniła się do
wyrównania szans edukacyjnych wśród dzieci zamieszkujących obszar gminy, dzięki dostępowi do nowej bazy dydaktycznej. Dzięki tej
inwestycji dzieci po ukończeniu edukacji podstawowej mają możliwość dalszego kontynuowania nauki na terenie gminy, a nie jak
dotychczas dojeżdżając do pobliskich gmin.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.
Głównym celem projektu była modernizacja i rozbudowa placówki oświatowej w kontekście zwalczania dysproporcji w tym zakresie
pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi oraz dostosowanie budynku do standardów placówek przedszkoli. Brak obiektu edukacyjnego,
spełniającego wszystkie wymogi techniczne, zagrożenie zamknięcia placówki zagrażała brakiem szans na wyrównywanie powszechnego
dostępu do infrastruktury edukacyjnej. Brak obiektu, spełniającego współczesne standardy, w miejscowości Czernichów, mógł być
jednym z największych zagrożeń, skutkującym relatywnie niski poziom wykształcenia – rodzice z dziećmi mogli mieć utrudniony dostęp
do edukacji przedszkolnej, a stary budynek przedszkola nie spełniał wymogów technicznych. Dodatkowo na poziomie przedszkolnym
można zdiagnozować dysfunkcję dziecka, wyznaczyć indywidualną ścieżkę rozwoju w sytuacjach zagrożenia – brak odpowiednich
warunków, oddalałby szansę poprawy wykształcenia dzieci na wsi, zwiększałby dysproporcję społeczną.
Zakres rzeczowy zgłoszonego projektu przedmiotem projektu jest przebudowa sali do ćwiczeń ruchowych przy Szkole Podstawowej w
Filipowicach oraz Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Filipowicach W części dobudowanej zlokalizowane są między
innymi sanitariaty i szatnie, przebudowa objęła także prace przy przewiązce w tym wykonanie nowego wejścia do szkoły z dostępem dla
niepełnosprawnych. Realizacja projektu przede wszystkim pozwoliła na stworzenie uczniom szkoły podstawowej odpowiednich
warunków do prowadzenia zajęć lekcyjnych w zakresie wychowania fizycznego. Zajęcia te mogą odbywać się w nowoczesnej sali
gimnastycznej. Dodatkowo stworzona została możliwość organizacji imprez i spotkań publicznych organizowanych dla dzieci i młodzieży
szkolnej oraz mieszkańców.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.
Przedmiotem projektu p jest budowa sali gimnastycznej z zapleczem higieniczno-sanitarnym miejscowości Drwinia. Realizacja projektu
przede wszystkim stworzyła uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć w zakresie
wychowania fizycznego (w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych). Zajęcie te odbywają się w nowoczesnej sali gimnastycznej. Zajęcie te
mogą odbywać się w nowoczesnej sali gimnastycznej. Stworzona została możliwość organizacji imprez i spotkań publicznych
organizowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.
Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy istniejącym Centrum Oświatowym w
Koszycach z instalacjami wewnętrznymi. Sala gimnastyczna ma na celu uzupełnienie funkcji dla istniejącego Centrum Oświatowego, łączy
się ze szkołą i drugą salą gimnastyczną, gdzie jest całe zaplecze sanitarne ,magazynowe i socjalne. Obiekt przystosowany jest dla osób
niepełnosprawnych.
Powstanie nowej, pełnowymiarowej sali gimnastycznej podnosi komfort prowadzenia zajęć wf, potrzeby uczniów zostają lepiej
zaspokojone. Uczniowie uczęszczający do Centrum Oświatowego w Koszycach bardzo lubią uprawiać różne dyscypliny sportowe i
uzyskują dobre wyniki w zawodach. Ponadto projekt wpływa na urozmaicenie oferty spędzania wolnego czasu przez mieszkańców
obszaru oraz zmniejsza ryzyko niepożądanych społecznie zachowań i rozwoju patologii.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.
Przedmiotem projektu jest budowa budynku biblioteki z dostępem dla osób niepełnosprawnych, z powierzchnią pozwalającą na
poszerzenie oferty usług bibliotecznych i stworzenie nowej oferty dla dzieci i młodzieży oraz spełniającym kryteria Certyfikatu Biblioteka
+. Realizacja projektu pozwoli na rozszerzenie oferty usług bibliotecznych oraz stworzenie nowej oferty dla dzieci i młodzieży. Wynikiem
tego projektu jest nowy budynek dostępny dla osób niepełnosprawnych w którym znajduje się: wypożyczalnia, czytelnia internetowa,
czytelnia prasy, strefa dla dzieci i najmłodszych, sala widowiskowo-kinowa, sala lustrzana oraz sale na zajęcia dodatkowe dla dzieci i
dorosłych oraz kawiarenka. W bibliotece można bezpłatnie skorzystać z księgozbioru, audiobooków, e-booków, filmów, prasy,
komputerów i internetu, drukarki, ksero, skanera.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.

Zakończony

Przedmiotem projektu jest budowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach – Łęgu sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i
przewiązką umożliwiającą połączenie sali ze szkołą oraz utworzenie przedszkola. Dla uczniów zaprojektowano szatnie, salę gimnastyki
korekcyjnej, natryski oraz sanitariaty, w tym dla osób niepełnosprawnych. Prócz tego przewidziano pomieszczenia gospodarczo magazynowe na sprzęt sportowy oraz pokój nauczyciela WF. W pomieszczeniach przedszkola zaprojektowano szatnię, sale zabaw dla
dzieci, sanitariaty, pomieszczenie gospodarcze i pokój wychowawców. Realizacja projektu przede wszystkim stworzy uczniom szkoły
podstawowej odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć w zakresie wychowania fizycznego (w ramach zajęć lekcyjnych i
pozalekcyjnych). Zajęcie te będą mogły odbywać się w nowoczesnej sali gimnastycznej. Stworzona zostanie możliwość organizacji imprez i
spotkań publicznych organizowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców. Dodatkowo, utworzone zostanie przedszkole, w
którym dzieci będą miały odpowiednie warunki do rozwoju przed wkroczeniem w wiek szkolny.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.

0,77

3,22

0,27

1,14

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

4,19

0,27

1,14

n/d

2) 29.01.2016

2) 26.04.2016

Zakończony

Przedmiotem projektu jest budowa sali gimnastycznej wraz z przewiązką umożliwiającą połączenie sali ze szkołą. Sala zaprojektowana
została wraz z holem wejściowym połączonym klatką schodową na piętro, komunikacją wewnętrzną, pokojem nauczycieli, szatniami dla
ćwiczących z umywalniami, sanitariatami, magazynem sprzętu sportowego. Zajęcia te będą odbywać się w nowoczesnej sali gimnastycznej
oraz co równie ważne dodatkowo możliwe będzie organizowanie m.in zawodów, imprez sportowo-kulturalnych oraz spotkań publicznych
przeznaczonych zarówno dla dzieci i młodzieży szkolnej jak i dla pozostałych mieszkańców
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 3. Infrastruktura dla dostępności
komunikacyjnej.

0,31

1,29

0,13

0,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,44

1,83

0,13

0,54

n/d

2) 29.01.2016

2) 30.03.2016

0,22

0,93

0,07

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,36

1,53

0,07

0,30

n/d

2) 29.01.2016

2) 31.03.2016

0,04

0,15

0,03

0,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,04

0,17

0,03

0,13

n/d

2) 03.08.2011

2) 27.09 2011

0,15

0,62

0,12

0,52

0,00

0,70

0,17

0,70

0,15

0,65

0,13

0,55

2) 27.09.2011

2) 01.08.2012

2) 08.01.2013

2,73

11,48

2,32

9,76

0,00

15,77

3,75

15,77

2,73

11,48

2,32

9,76

2) 02.09.2011

2) 28.10.2011

2) 20.03.2012

106.

Małopolskie

Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w
Sułkowicach – Łęgu wraz z zapleczem i
niezbędną infrastrukturą techniczną

107.

Małopolskie

Budowę sali gimnastycznej z
przewiązką przy Szkole Podstawowej
w Pawęzowie

108.

Małopolskie

Rozwój przestrzenny gminy poprzez
budowę budynku socjalnego przy
boisku sportowym w Kłaju oraz
przebudowę, remont wnętrza budynku
Wiejskiego Domu Kultury w Dąbrowie

109.

Małopolskie

Odbudowa po powodzi Wiejskiego
Domu Kultury i stadionu sportowego w Gmina Limanowa
Rupniowie

2011

lista
podstawowa

Zakończony

110.

Małopolskie

Likwidacja skutków powodzi w Gminie
Lanckorona

Gmina
Lanckorona

2012-2013

lista
podstawowa

Zakończony

111.

Małopolskie

Likwidacja skutków powodzi w Gminie
Szczucin - Odbudowa i modernizacja
infrastruktury komunikacyjnej

Gmina Szczucin

2011-2014

lista
podstawowa

Zakończony

112.

Małopolskie

Likwidacja skutków powodzi w
Gminie Szczucin - Infrastruktura
społeczna, kulturalna i sportowa

Gmina Szczucin

2011-2012

lista
podstawowa

Zakończony

0,18

0,76

0,15

0,62

0,00

0,83

0,20

0,83

0,18

0,77

0,15

0,63

2) 02.09.2011

2) 28.10.2011

2) 03.04.2012

113.

Małopolskie

Likwidacja skutków powodzi w Gminie
Szczurowa - Odbudowa infrastruktury
społecznej

Gmina
Szczurowa

2010-2015

lista
podstawowa

Zakończony

2,31

9,71

1,91

8,04

0,00

8,16

1,37

5,76

2,32

9,74

1,91

8,04

2) 02.09.2011

2) 30.09.2011

2) 04.04.2012

114.

Małopolskie

Likwidacja skutków powodzi w Gminie
Wietrzychowice

Gmina
Wietrzychowice

2011-2013

lista
podstawowa

Zakończony

1,30

5,46

1,10

4,64

0,00

8,28

1,97

8,28

1,30

5,46

1,10

4,64

2) 02.09.2011

2) 09.05.2012

2) 29.08.2012

115.

Małopolskie

Likwidacja skutków powodzi w
zakresie drogi wojewódzkiej DW 982
na obszarze Gminy Szczucin

Województwo
Małopolskie

2010-2013

lista
podstawowa

Zakończony

3,54

14,89

3,01

12,65

0,00

14,90

3,55

14,90

3,54

14,89

3,01

12,65

2) 18.08.2011

2) 16.11.2011

2) 22.03.2012

116.

Małopolskie

Likwidacja skutków powodzi w
zakresie drogi wojewódzkiej DW 768
na obszarze Gminy Szczurowa

Województwo
Małopolskie

2011-2013

lista
podstawowa

Zakończony

2,34

9,82

1,99

8,35

0,00

9,94

2,36

9,94

2,34

9,84

1,99

8,36

2) 18.08.2011

2) 26.01.2012

2) 02.08.2012

117.

Małopolskie

Likwidacja skutków powodzi w
zakresie drogi wojewódzkiej DW 964
na obszarze Gminy Szczurowa

Województwo
Małopolskie

2010-2013

lista
podstawowa

Zakończony

2,88

12,09

2,44

10,27

0,00

12,00

2,60

10,93

2,93

12,31

2,44

10,27

2) 18.08.2011

2) 14.10.2011

2) 22.03.2012

118.

Małopolskie

Usuwanie szkód powodziowych na
wałach Dunajca i Kisieliny w gminie
Wietrzychowice

Województwo
Małopolskie

2014-2015

lista
podstawowa

Zakończony

Celem projektu jest likwidacja skutków powodzi na lewym wale rzeki Dunajec w msc. Sikorzyce, gm. Wietrzychowice, pow. tarnowski
poprzez remont wału przeciwpowodziowego oraz usuwanie szkód powodziowych na prawym wale potoku Kisielina w msc. Miechowice
Wielkie, gm. Wietrzychowice, pow. tarnowski poprzez remont wału przeciwpowodziowego. Na projekt zostały przeznaczone środki
pochodzące z oszczędności ujawnionych w ramach projektów mających na celu likwidację skutków powodzi, która miała miejsce w 2010
roku.
Projekt wpisuje się w cele: Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007- 2013.

0,44

1,87

0,38

1,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,45

1,88

0,38

1,59

n/d

2) 29.04.2015

2) 03.09.2015

119.

Małopolskie

Usuwanie szkód powodziowych w
korycie potoku Rzepnik w m. Skawina

Województwo
Małopolskie

2012-2015

lista
podstawowa

Zakończony

Celem projektu jest wykonanie robót ziemnych, związanych z udrożnieniem dna potoku Rzepnik, a także wykonanie remontu umocnienia
dna i skarp potoku w ramach usuwania szkód powodziowych. Przed wlotem potoku do śluzy wałowej występują duże ilości namułu i
śmieci. Ponadto można zauważyć liczne uszkodzenia brzegów, wyrwy brzegowe na bokach potoku oraz na odcinkach w okolicach stopni.
Uszkodzeniu uległy ubezpieczenia z płyt ażurowych w obrębie mostów w ciągu ul. Przemysłowej i Nad Wodą, a także ubezpieczenia
poniżej stopni. Uszkodzeniu uległ most w ciągu ulicy Nad Wodą. Nastąpiły uszkodzenia skarp i ubezpieczenia z kiszek faszynowych na
odcinku pomiędzy uszkodzonym mostem a ul. Krakowską. Na projekt zostały przeznaczone środki pochodzące z oszczędności
ujawnionych w ramach projektów mających na celu likwidację skutków powodzi, która miała miejsce w 2010 roku.
Projekt wpisuje się w cele: Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007- 2013.

0,16

0,69

0,14

0,58

0,00

1,54

0,31

1,30

0,16

0,69

0,14

0,58

2) 16.09.2014

2) 29.04.2015

2) 03.09.2015

120.

Małopolskie

Usuwanie szkód powodziowych Prawy wał rzeki Dunajec w msc. Uście
Jezuickie, Okręg Bienieszowice, gm.
Gręboszów, pow. Dąbrowski

Województwo
Małopolskie

2015

lista
podstawowa

Zakończony

Celem projektu jest likwidacja skutków powodzi na prawym wale rzeki Dunajec w msc. Ujście Jezuickie, Gręboszów pow. dąbrowski
poprzez remont wału przeciwpowodziowego. Na projekt zostały przeznaczone środki pochodzące z oszczędności ujawnionych w ramach
projektów mających na celu likwidację skutków powodzi, która miała miejsce w 2010 roku.
Projekt wpisuje się w cele: Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007- 2013.

0,95

4,00

0,81

3,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,94

3,94

0,80

3,35

n/d

2) 30.10.2015

2) 22.12.2015

9,50

39,92

5,87

24,69

0,00

40,20

5,15

21,67

10,22

42,96

5,92

24,87

2) 14.02.2008

2) 11.08.2009

2) 10.12.2009

Gmina
Andrychów

2011

lista
podstawowa

Lisia Góra

2007-2011

lista
podstawowa

2013-2015

lista
podstawowa

Zakończony

Gmina Kłaj

Przedmiotem projektu jest budowa budynku socjalnego oraz przebudowa i remont wnętrza Wiejskiego Domu Kultury. Realizacja projektu
stworzy społeczności lokalnej odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć sportowych w zakresie wychowania fizycznego oraz zajęć
kulturalnnych (ogólnodostępny budynek socjalny pozwoli korzystać z infrastruktury sportowej w ramach zajęć pozalekcyjnych natomiast
Wiejski Dom Kultury, który także jest ogólnodostępny będzie wykorzystany w ramach zajęć edukacyjnych/ kulturalnych). Budowa
budynku socjalnego pozwoli na wykorzystanie infrastruktury sportowej przez cały rok kalendarzowy gdyż będzie możliwość korzystania
z udostępnionego budynku socjalnego tj. podstawowych rzeczy tj. szatni, wc oraz prysznicy, natomiast remont Domu Kultury stworzy
społeczności lokalnej możliwość organizacji imprez, wydarzeń kulturalnych oraz spotkań publicznych zarówno dla dzieci i młodzieży
szkolnej jak i mieszkańców.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.
Podział dofinansowania dla przedmiotowych projektów dokonany został zgodnie z Uchwałą Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013. Projekty mają na celu likwidację skutków powodzi, która miała miejsce w 2010 roku, czyli odbudowę zniszczonej przez powódź
infrastruktury lokalnej na obszarze najbardziej poszkodowanych gmin małopolskich. Szczegółowy zakres rzeczowy dotyczy :
•budowy, przebudowy, rozbudowy i modernizacji obiektów infrastruktury społecznej, w tym edukacyjnej i sportowej;
• budowy, przebudowy, rozbudowy i modernizacji dróg gminnych, powiatowych lub wojewódzkich,
• budowy, przebudowy, rozbudowy i modernizacji różnych typów infrastruktury - projekty zintegrowane,
• budowy infrastruktury przeciwpowodziowej.
Projekty wpisują się w cele:
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007- 2013.

121.

Małopolskie

Ośrodek Onkologiczny Szpitala
Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w
Nowym Sączu wraz z przebudową
pomieszczeń oraz zakupem
wyposażneia dla potrzeb bloku
operacyjnego

Szpital
Specjalistyczny
im. J.
Śniadeckiego w
Nowym Sączu

2007-2013

lista
podstawowa

Zakończony

Projekt realizuje działania ukierunkowane na wsparcie specjalistycznych obiektów ochrony zdrowia zlokalizowanych poza terenem KOM
(subregion sądecko-gorlicki), a posiadających szczególne znaczenie dla poprawy i wyrównania dostępu do wysokospecjalistycznych
usług diagnostycznych. Z uwagi na wciąż rosnącą liczbę pacjentów wymagających hospitalizacji na oddziałach onkologicznych, w
Małopolsce, a szczególnie w jej południowej części, działaniem priorytetowym staje się udostępnienie mieszkańcom regionu nowego
ośrodka onkologicznego, w pełni dostosowanego do obowiązujących norm, przepisów prawa i standardów wyposażenia. Projekt wpisuje
się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
Oś priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego.
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

122.

Małopolskie

Rozbudowa Szpitala Powiatowego im.
Jana Pawła II w Wadowicach o Pawilon
Łóżkowy E

Powiat
Wadowicki

2008-2015

lista
podstawowa

Zakończony

Celem projektu jest wybudowanie pawilonu szpitalnego z możliwością jego rozbudowy w przyszłości (w ramach drugiego etapu).
Uzyskanie wsparcia umożliwi oddanie do użytkowania trzech z pięciu kondygnacji budynku (szatnie, zaplecze techniczne budynku,
oddział geriatrii, ambulatorium zabiegowe, dział rehabilitacji ambulatoryjnej, oddział chirurgii ogólnej, oddział chirurgii urazowej).
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.

4,16

17,49

2,38

10,00

0,00

33,27

2,38

10,00

3,98

16,75

2,22

9,32

2) 31.07.2014

2) 31.07.2014

2) 12.11.2014

123.

Małopolskie

Budowa Ośrodka Psychiatrycznego
wraz ze Specjalistyczną Poradnią
Konsultacyjną i zespołem techniczno administracyjnym

2013-2015

lista
podstawowa

Zakończony

Celem projektu jest budowa jednego budynku o trzech kondygnacjach nadziemnych (częściowo podpiwniczony) o następujących
funkcjach: szatnie dla personelu, pomieszczenie techniczne, magazyny, Izba przyjęć, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Oddział Dzienny,
Oddział Psychiatryczny.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.

5,37

22,59

3,74

15,73

0,00

0,00

0,00

0,00

5,37

22,59

3,74

15,73

n/d

2) 12.11.2014

2) 05.06.2015

124.

Małopolskie

"Szpital przyjazny mieszkańcom” –
poprawa opieki zdrowotnej w
subregionie tarnowskim poprzez
rozbudowę i modernizację
Specjalistycznego Szpitala im. E.
Szczeklika w Tarnowie

Specjalistyczny
Szpital im. E.
Szczeklika w
Tarnowie

2014-2015

lista
podstawowa

Zakończony

3,38

14,20

2,53

10,66

0,00

0,00

0,00

0,00

3,38

14,20

2,51

10,57

n/d

2) 31.07.2015

2) 23.12.2015

125.

Małopolskie

Przebudowa pomieszczeń
Wojewódzkiego Szpitala
Rehabilitacyjnego w Zakopanem –
dotyczy budowy basenu z zapleczem
higieniczno-sanitarnym oraz
pozostałych pomieszczeń hydroterapii
i zaplecza technicznego

Szpital
Rehabilitacyjny
im. dr S.
Jasińskiego w
Zakopanem

2013-2015

lista
podstawowa

Zakończony

0,42

1,77

0,10

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,43

1,81

0,09

0,40

n/d

2) 25.09.2015

2) 17.12.2015

126.

Małopolskie

Dostosowanie Oddziału Chirurgii
Ogólnej i Naczyniowej oraz Oddziału
Internistyczno-Kardiologicznego do
wymogów Rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą

Szpital
Specjalistyczny
im. Jędrzeja
Śniadeckiego w
Nowym Sączu

2015

lista
podstawowa

Zakończony

Celem projektu jest poprawa i dostosowanie warunków pobytu pacjentów w oddziałach Szpitala, a także warunków pracy personelu
zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i
urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Zakres projektu obejmuje m.in.: wydzielenie izolatek, węzłów sanitarnych dla
osób niepełnosprawnych, pomieszczeń pro morte, pomieszczeń porządkowych, pomieszczeń do składowania czystej bielizny, zakup oraz
montaż myjni-dezynfektora, a także modernizację pozostałych pomieszczeń oddziałów oraz zakup wyposażenia.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.
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n/d

2) 31.08.2015

2) 29.12.2015

127.

Małopolskie

Poprawa dostępności do świadczeń
zdrowotnych i bezpieczeństwa
pacjentów Szpitala w Miechowie przez
zakup aparatury i modernizację
infrastruktury

Szpital św. Anny
w Miechowie

2007-2013

lista
podstawowa

Zakończony

Celem projektu jest poprawa jakości bazy lokalowo-sprzętowej, służącej do świadczenia usług z zakresu ochrony zdrowia i opieki
szpitalnej na terenie powiatu miechowskiego oraz podniesienie dostępności świadczeń zdrowotnych oferowanych przez Szpital Św. Anny
oraz bezpieczeństwa jego pacjentów.
Zakres projektu obejmuje zakup sprzętu diagnostycznego i zabiegowego, takiego jak aparaty USG, aparaty EKG, kardiomonitory,
rejestratory, respiratory, zakup sprzętu komputerowego, serwerów i oprogramowania oraz modernizację instalacji infrastrukturalnych.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.
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n/d

2) 29.02.2016

2) 17.06.2016

128.

Małopolskie

Rozbudowa „Sądeckiego Hospicjum” o
oddział długoterminowej opieki dla
osób przewlekle chorych wraz z
wyposażeniem

2014 - 2015

lista
podstawowa

Zakończony

0,38

1,60

0,24

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,28

1,16

0,23

0,97

n/d

2) 04.02.2015

2) 30.07.2015

129.

Małopolskie

Modernizacja i dostosowanie budynku
ZOL w Makowie Podhalańskim na
potrzeby utworzenia Małopolskiego
Centrum „SENIBUS SERVIAM”

2014-2015

lista
podstawowa

Zakończony

1,78

7,47

0,76

3,18

0,00

0,00

0,00

0,00

2,29

9,62

0,76

3,18

n/d

2) 30.04.2015

2) 22.07.2015

130.

Małopolskie

Zakup specjalistycznego sprzętu
transportowego na potrzeby jednostek
Komendy Wojewódzkiej Policji w
Krakowie

Komenda
Wojewódzka
Policji

2015

lista
podstawowa

Zakończony

0,40

1,68

0,33

1,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,39

1,63

0,33

1,38

n/d

2) 05.08.2015

2) 20.10.2015

131.

Małopolskie

Bezpieczna Małopolska – poprawa
skuteczności działań małopolskich
jednostek Państwowej Straży Pożarnej
poprzez zakup specjalistycznego
sprzętu pożarniczego

Komenda
Wojewódzka
Państwowej
Straży Pożarnej
w Krakowie

2010-2012

lista
podstawowa

Zakończony

2,79

11,73

1,67

7,04

0,00

11,82

1,69

7,09

2,91

12,21

1,68

7,04

2) 07.10.2010

2) 14.12.2010

2) 20.04.2011

Szpital
Wojewódzki im.
Św. Łukasza
Samodzielny
Publiczny Zakład

Towarzystwo
Przyjaciół
Chorych
„Sądeckie
Hospicjum”
Szpital
Specjalistyczny
im. Ludwika
Rydygiera w
Krakowie sp. z
o.o.

Celem projektu jest poprawa jakości opieki zdrowotnej w subregionie tarnowskim poprzez rozbudowę Szpitala oraz modernizację jego
infrastruktury technicznej. Zakres projektu obejmuje m.in.: budowę nowego pawilonu węzłowego wraz z przewiązkami oraz niezbędną
infrastrukturą techniczną, nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku szpitalnego – Pawilon II wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną, modernizację pionu żywienia, modernizację gospodarki energetycznej Szpitala, doposażenie w sprzęt medyczny
nowopowstałych izb przyjęć, pionu kardiologii oraz bloku operacyjnego.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.
Celem projektu jest poprawa warunków leczenia rehabilitacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Zakopanem, poszerzenie
katalogu świadczeń w leczeniu rehabilitacyjnym osób niepełnosprawnych oraz likwidacja barier w budynku szpitala poprzez
przystosowanie ciągów komunikacyjnych i innych przejść do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy projektu obejmuje
budowę basenu rehabilitacyjnego z pełnym wyposażeniem rehabilitacyjnym oraz przebudowę pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala
Rehabilitacyjnego w Zakopanem.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.

Głównym celem projektu jest modernizacja pomieszczeń budynku głównego Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim
przystosowująca je do działalności w zakresie opieki społecznej z uwzględnieniem szczególnych potrzeb obłożnie chorych i
niepełnosprawnych pensjonariuszy Zakładu oraz zakup wyposażenia i sprzętu medycznego.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.
Głównym celem projektu jest modernizacja pomieszczeń budynku głównego Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim
przystosowująca je do działalności w zakresie opieki społecznej z uwzględnieniem szczególnych potrzeb obłożnie chorych i
niepełnosprawnych pensjonariuszy Zakładu oraz zakup wyposażenia i sprzętu medycznego.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.
Głównym celem projektu jest zakup samochodów osobowo-terenowych z przyczepą i quadem oraz pojazdów dla Ekipy Techniki
Drogowej i Ekologii (ETDiE), slużących zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Małopolski przebywającym w trudno dostępnych
terenach, zapewnienie warunków taktycznych dla działań prewencyjno-informacyjnych służb policji w terenach atrakcyjnych
turystycznie, a w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych kooperacji z innymi służbami ratowniczymi, w celu wspólnie prowadzonych
akcji poszukiwawczo-ratowniczych.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.
Celem projektu jest zapewnienie elektronicznego dostępu do usług Policji mające na celu: skrócenie czasu obsługi obywatela, podnoszenie
jakość obsługi obywatela, ograniczanie potrzeby wytwarzania dokumentacji papierowej i skrócenia liczby procedur, zapewnienia
dyskretnego i bezpiecznego kontaktu obywatela z Policją, zmniejsza czas potrzebnego na przebywanie policjantów w jednostkach,
zwiększenie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, zwiększenie stanu wiedzy społeczeństwa o sprawach ich bezpieczeństwa oraz
umożliwia wpływ mieszkańców na lokalną politykę bezpieczeństwa. Grupa docelowa projektu składa się z pracowników jednostek
małopolskiej Policji oraz z ogółu mieszkańców Małopolski i turystów, którzy dzięki realizacji projektu będą mieć zapewniony
elektroniczny dostęp do usług świadczonych przez Policję. Projekt wpisuje się w cele:
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

132.

Małopolskie

Związek
Ochotniczych
Straży Pożarnych
Zakup specjalistycznego sprzętu na
Rzeczpospolitej
potrzeby wzmacniania potencjału
Polskiej Oddział
ratowniczego małopolskich strażaków
Wojewódzki
Związku OSP RP
Woj.
Małopolskiego

133.

Małopolskie

Remont i modernizacja placówek GOPR
– Grupa Krynicka

2011-2012

lista
podstawowa

Zakończony

Górskie
Ochotnicze
Pogotowie
Ratunkowe Grupa Krynicka

2010-2012

lista
podstawowa

Zakończony

Celem projektu jest zarówno poprawa zdolności reagowania Ochotniczych Straży Pożarnych w sytuacjach kryzysowych, klęsk
żywiołowych oraz katastrof technicznych, awarii i innych stanów zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców województwa
małopolskiego, jak również poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ekologicznego oraz zwiększenie efektywności akcji straży
pożarnej w zakresie: ograniczania negatywnych skutków pożarów i powodzi w aglomeracjach miejskich, na terenach wiejskich i leśnych.
W efekcie nastąpi wzmocnienie potencjału technicznego jednostek małopolskiej ochotniczej straży pożarnej poprzez zakup nowoczesnego
sprzętu oraz skuteczności prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych. Po zakończeniu projektu zostanie zwiększone poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców woj. Małopolskiego, a w szczególności mieszkańców gmin, w których będzie stacjonował pozyskany w
ramach projektu specjalistyczny sprzęt. Projekt wpisuje się w cele:
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.
Celem projektu jest poprawienie jakości funkcjonowania służb ratowniczych w województwie poprzez remont i modernizację siedziby
oraz placówek GOPR (stacja centralna w Krynicy Zdroju oraz stacja ratunkowa w Piwnicznej Zdroju).
Poprzez wieloletnie użytkowanie obiektów ratowniczych konieczna stała się ich modernizacja, mająca na celu dostosowanie do aktualnych
standardów obowiązujących w ratownictwie górskim. Ponadto stały rozwój infrastruktury turystycznej, a tym samym zwiększenie ruchu
turystycznego, narzuca potrzebę wprowadzania zmian w funkcjonowaniu służby ratowniczej, a w konsekwencji realizację nowych
inwestycji.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 Obszar 6. Bezpieczeństwo ekologiczne,
zdrowotne i społeczne.
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Priorytet 7. Infrastruktura ochrony środowiska
Celem projektu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zapewnienie znaczących oszczędności energii poprzez
zastosowanie najlepszych osiągnięć technologicznych i materiałowych. Realizacja projektu w takiej formule przyczyni się do spełnienia
wymogów zrównoważonej gospodarki energią oraz środowiskiem. Powstały w ramach projektu zintegrowany system pozyskiwania i
dystrybucji energii (budowa systemu pomp cieplnych, kolektorów słonecznych i baterii ogniw fotowoltaicznych), która będzie stanowić
źródła energii cieplnej i elektrycznej pokryją w znacznej części zapotrzebowanie dla całego kampusu. Projekt wpisuje się w cele:
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

134.

Małopolskie

Zbudowanie zintegrowanego systemu
pozyskiwania i dystrybucji energii
powstałej ze źródeł odnawialnych na
terenie III Kampusu Uniwersytetu
Jagiellońskiego - etap I

Uniwersytet
Jagielloński

2010–2015

lista
podstawowa

Zakończony

135.

Małopolskie

Poprawa efektywności energetycznej
na terenie zabytkowego zespołu
szpitalno-parkowego w Krakowie
poprzez wprowadzenie
zintegrowanego systemu energii
odnawialnej

Szpital
Specjalistyczny
im. dr J.
Babińskiego
SPZOZ

2014-2015

lista
podstawowa

Zakończony

136.

Małopolskie

Poprawa jakości powietrza poprzez
montaż instalacji solarnej i
modernizacji systemu ogrzewania
warsztatów szkolnych w PCEiKZ w
Szczucinie

Powiat
Dąbrowski

2015

lista
podstawowa

Zakończony

137.

Małopolskie

Rekultywacja zbiorników Czchów Rożnów

Związek Gmin
Jeziora
Rożnowskiego

2007-2014

lista
podstawowa

Zakończony

Celem projektu jest powstrzymanie dalszej degradacji zbiorników Rożnowskiego i Czchowskiego a poprzez poprawę retencyjności
obniżenie zagrożenia powodziowego. Realizacja tego projektu przyczyni się do poprawy stanu środowiska zbiorników oraz ich otoczenia,
zwiększając jednocześnie atrakcyjność turystyczną terenów, przyczyni się do rozwoju infrastruktury turystycznej.
Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
Oś priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.4 Bezpieczeństwo ekologiczne oraz ochrona przed skutkami klęsk
żywiołowych.
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013;
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

138.

Małopolskie

Zbiornik Skrzyszów na potoku Korzeń
w gminie Skrzyszów

Województwo
Małopolskie

2010-2014

lista
podstawowa

Zakończony

Celem projektu jest utworzenie warunków dla właściwego zagospodarowania terenów zagrożonych powodzią, zwiększenie naturalnej
retencji zlewni, zwiększenie odporności na czynniki degradujące oraz poprawę stanu czystości wód potoku Korzeń. Dodatkowo projekt
przyczyni się do aktywizacji gospodarczej terenu związanej z zagospodarowaniem otoczenia zbiornika i jego przyszłościowej funkcji
rekreacyjnej, poprawy różnorodności biologicznej i walorów krajobrazowych otoczenia zbiornika. Przedmiotem projektu jest budowa
wielozadaniowego zbiornika retencyjnego na potoku Korzeń, dopływie potoku Wątok w zlewni rzeki Białej Tarnowskiej. Realizacja
zbiornika Skrzyszów jest uwzględniona w Strategii Rozwoju Społeczno –Gospodarczego Gminy Skrzyszów. Projekt wpisuje się w cele:
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.
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139.

Małopolskie

Budowa zbiornika retencyjnego
Bieżanów na rzece Serafa w m. Kraków

Województwo
Małopolskie

2014-2015

lista
podstawowa

Zakończony

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego gminy Kraków. Projektowany suchy zbiornik
przeciwpowodziowy Bieżanów położony jest w Krakowie na rzece Serafa na terenie zamkniętym ulicami: Drożdżową, Bogucicką i
Ślusarczyka oraz torem kolejowym.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 Obszar 6. Bezpieczeństwo ekologiczne,
zdrowotne i społeczne Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015.
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Małopolska
Organizacja
Turystyczna

2015

lista
podstawowa

Zakończony

Celem projektu jest realizacja ogólnoświatowej telewizyjnej i internetowej kampanii promującej Kraków i Małopolskę poprzez emisję
spotu reklamowego zrealizowanego w bajkowej konwencji.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 określone w obszarze 7. Zarządzanie
rozwojem województwa.
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Celem projektu jest stworzenie zintegrowanego systemu oszczędzania, pozyskiwania i dystrybucji energii (w tym ze źródeł
odnawialnych). Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: modernizację systemu ogrzewania obiektów szpitalnych, montaż pomp
ciepła powietrze/woda, modernizację oświetlenia wewnętrznego na LED-owe oraz montaż systemu integralnego zarządzania światłem,
termorenowację budynków oraz ocieplenie stropów, a także utworzenie farm solarnych.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.
Celem projektu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów poprzez montaż odnawialnych źródeł energii (kolektory
słoneczne), wymianę kotła gazowego oraz termomodernizację budynku Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w
Szczucinie. Zakres projektu obejmuje m.in.: montaż instalacji solarnej na dachu budynku, budowę kotłowni wewnątrz budynku wraz z
rozbudową instalacji gazowej, wymianę instalacji c.o., wymianę instalacji c.w.u., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie
fundamentów i ścian, wymianę pokrycia dachowego, remont schodów zewnętrznych i izolację posadzek.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.

Priorytet 8. Współpraca międzyregionalna
140.

Małopolskie

Realizacja ogólnoświatowej kampanii
promocyjnej Krakowa i Małopolski

Priorytet 9. Pomoc techniczna
Celem projektu jest wsparcie opracowania dokumentacji technicznej. W ramach niniejszego projektu zostaną przeprowadzone dokładne
badania i analizy, które wskażą optymalne, szczegółowe rozwiązania dla inwestycji docelowej, w ramach której zakłada się utworzenie w
Tarnowskich Gniazd Innowacyjnych Specjalizacji, tj. ośrodka o regionalnym charakterze, rozwijającego subregionalne kompetencje w
dziedzinach: chemii, IT w celu podniesienia konkurencyjności Tarnowskego Obszaru Funkcjonalnego i tworzenia miejsc pracy w usługach.
Nadrzędnym celem projektu docelowego jest budowa gospodarki opartej na wiedzy, dzięki zaktywizowaniu młodzieży i dorosłych do
pracy poznawczej, motywowaniu do wprowadzania innowacji w życiu oraz sprawnie funkcjonującej administacji samorządowej
umiejącej skutecznie i z korzyścią dla obywateli wykorzystywać możliwości oferowane przez cyfryzację.
Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013;
Oś priorytetowa 9. Pomoc Techniczna; Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych;
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007- 2013, Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa
mechanizmów partnerstwa;
Inwestycja strategiczna wpisuje się w założenia Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 określone w obszarze
1. Gospodarka wiedzy i aktywności.

141.

Małopolskie

Przygotowanie projektu Tarnowskie
Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji

Gmina Miasta
Tarnowa

2014-2015

lista
podstawowa

Zakończony

142.

Małopolskie

Przygotowanie dokumentacji dla
projektu Oświęcimska Przestrzeń
Spotkań

Gmima Miasta
Oświęcim

2014-2015

lista
podstawowa

Zakończony

Celem projektu jest uzyskanie kompleksowej dokumentacji projektowo-budowlanej dla osiągnięcia gotowości inwestycyjnej zadania, a
przez to bardziej efektywne pozyskiwanie środków na realizację przedsięwzięcia docelowego w przyszłej perspektywie finansowej. W
ramach projektu zaplanowano także usługi doradcze, działania promocyjne i przeprowadzenie postępowania OOŚ. Realizacja docelowej
inwestycji strategicznej polegającej na rewitalizacji przestrzeni publicznej ważnego ośrodka Małopolski Zachodniej wpłynie na rozwój
społeczno-gospodarczy Oświęcimia, powiatu oświęcimskiego oraz całego regionu.
Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013;
Oś priorytetowa 9. Pomoc Techniczna; Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych;
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 określone w obszarze 2. Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego
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0,40
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n/d

2) 23.12.2013

2) 04.04.2014

Małopolskie

Przygotowanie dokumentacji dla
projektu strategicznego Kraków Nowa Huta Przyszłości,

Gmina Miejska
Kraków

2009-2015

lista
podstawowa

Zakończony

Celem głównym projektu jest opracowanie dokumentacji projektowej: projektu budowlanego, projektu wykonawczego, zaktualizowanego
raportu oceny oddziaływania na środowisko oraz studium wykonalności, co z kolei pozwoli na uzyskanie niezbędnych decyzji
administracyjnych stanowiących podstawę do rozpoczęcia realizacji zadania obejmującego rozbudowę ul. Igołomskiej. Ponadto celem
projektu jest również wykonanie koncepcji drogowej i infrastrukturalnej sieci technicznej. Przedsięwzięcie wpłynie korzystnie na rozwój
transportu intermodalnego poprzez zmodernizowanie infrastruktury komunikacji publicznej.
Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013;
Oś priorytetowa 9. Pomoc Techniczna; Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych;
Obszaru
3 Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu;
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n/d
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Małopolskie

Przygotowanie pełnej dokumentacji
technicznej dla Uniwersyteckiego
Centrum Medycyny Weterynaryjnej i
Hodowli Zwierząt Polski Południowej

Zakończony

Celem głównym projektu jest opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej dla Uniwersyteckiego Centrum Medycyny
Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej umożliwiającej szybsze podjęcie starań o otrzymanie wsparcia na docelowe
przedsięwzięcie inwestycyjne, tj. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej w ramach
programów realizujących politykę spójności, oraz pozwalające na rozpoczęcie właściwej fazy inwestycyjnej przedsięwzięcia docelowego.
Głównym celem docelowego projektu inwestycyjnego jest wzmocnienie potencjału jednostek naukowych w zakresie zdolności do
prowadzenia wysokiej jakości badań i prac badawczo-rozwojowych w obszarach specjalizacji regionalnej oraz promowanie kompetencji w
zakresie nauki i innowacji.
Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013;
Oś priorytetowa 9. Pomoc Techniczna; Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych;
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 określone w obszarze 1. Gospodarka Wiedzy i Aktywności..
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Małopolskie

Przygotowanie dokumentacji na
budowę obwodnic i modernizację
odcinków dróg wojewódzkich

Zakończony

Celem projektu jest wsparcie opracowania dokumentacji technicznej dla 9 inwestycji drogowych, kluczowych dla zwiększania dostępności
komunikacyjnej regionu. W ramach projektu planowane jest opracowanie projektu wstępnego, projektu budowlanego, projektów
wykonawczych oraz pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji ZRID. Celem planowanych inwestycji jest:
usprawnienie połączeń z Krakowem jako nowoczesnym węzłem międzynarodowej sieci transportowej, wykreowanie subregionalnych
węzłów transportowych , wwiększenie dostępności transportowej obszarów o najniższej dostępności w regionie, co jest zgodne z
kierunkami polityki rozwoju Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.
Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013;
Oś priorytetowa 9. Pomoc Techniczna; Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych;
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 określone w obszarze 3. Infrastruktura dla dostępności
komunikacyjnej.
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Zakończony

Celem projektu jest wsparcie przygotowania projektu o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu, planowanego do realizacji ze
środków UE w latach 2014-2020, który umożliwi dalszy wzrost atrakcyjności turyst. Małopolski i przyczyni się do poprawy jakości życia
mieszkańców obszarów, na których inwestycja będzie realizowana. Celem bezpośrednim przyszłej inwestycji strateg. jest rozwój bazy
sport.-rekreacyjnej oraz upowszechnianie aktywności sport. i turystyki aktywnej wśród mieszkańców i gości odwiedzających region.
Dokumentacja obejmie 18 inwestycji punktowych związanych z trasami biegowymi. Wszelkie działania podejmowane w projekcie
zmierzają do uzyskania kompletnej dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego, a także dokumentacji, która będzie
wymagana w procesie aplikowania o środki zewnętrzne potrzebne do zrealizowania przyszłego zamierzenia inwestycyjnego.
Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013;
Oś priorytetowa 9. Pomoc Techniczna; Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych;
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 określone w obszarze 2. Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego.
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Zakończony

Celem projektu jest wsparcie opracowania kompleksowej dokumentacji technicznej, niezbędnej do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowę dla realizacji inwestycji docelowej pn. „Zakopane/ Kościelisko - Rozwój Infrastruktury Rekreacyjnej”. Celem głównym inwestycji
docelowej jest wspieranie rozwoju turystyki i rekreacji przez tworzenie brakujących usług i produktów w regionie podhalańskim w
postaci miejsc aktywnej rekreacji.
Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013;
Oś priorytetowa 9. Pomoc Techniczna; Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych;
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 określone w obszarze 2. Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego.
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143.

144.

145.

146.

147.

Małopolskie

Małopolskie

Uniwersytet
Rolniczy

Województwo
Małopolskie

Przygotowanie projektu Centra
Aktywnego Wypoczynku, w tym Trasy Fundacja Sądecka
Biegowo – Rowerowe

Przygotowanie dokumentacji dla
projektu Zakopane/Kościelisko –
Rozwój Infrastruktury Rekreacyjnej

Gmina Miasto
Zakopane/
Gmina
Kościelisko

2014-2015

lista
podstawowa

2014-2015

lista
podstawowa

2014-2015

lista
podstawowa

2013-2015

lista
podstawowa

Małopolskie

Przygotowanie projektu CENTRUM
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I
POSZANOWANIA ENERGII "MIĘKINIA"

149.

Małopolskie

Przygotowanie dokumentacji dla
projektu Zagospodarowanie otoczenia
Zbiornika Dobczyckiego

150.

Małopolskie

148.

151.

152.

153.

Akademia
GórniczoHutnicza

Zakończony

Celem projektu jest przygotowanie do uruchomienia projektu inwestycyjnego pod nazwą CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I
POSZANOWANIA ENERGII „MIĘKINIA”, który potencjalnie będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie ze środków UE .
Realizacja
projektu docelowego przyczyni się do tworzenia warunków sprzyjających dynamizowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego Małopolski.
Jednym z głównych celów projektu będzie wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii oraz
przyczynienie się do rozwoju nowych, ingerujących w mniejszym stopniu w środowisko, prooszczędnościowych i proefektywnościowych
technologii energetycznych oraz generowania dobrych praktyk i pełnego spektrum badań w tym zakresie. Rezultatem realizacji tych
działań będzie przyczynienie się do wypełnienia celów zapisanych w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013;
Oś priorytetowa 9. Pomoc Techniczna; Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych;
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 określone w obszarze 1. Gospodarka Wiedzy i Aktywności..
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2014-2015

lista
podstawowa

Gmina Dobczyce

2014-2015

lista
podstawowa

Zakończony

Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji projektowej (trzech koncepcji i co najmniej siedmiu dokumentacji technicznych z
pozwoleniem na budowę) dla zadań inwestycyjnych pozwalających na rozszerzenie funkcji Zbiornika Dobczyckiego. Opracowanie
dokumentacji oraz wariantowego studium wykonalności umożliwi Partnerom szybsze podjęcie starań o otrzymanie wparcia na docelowe
przedsięwzięcie inwestycyjne w ramach programów realizujących politykę spójności. Planowane działania inwestycyjne zakładają
kompleksową ochronę zasobów dziedzictwa oraz generowanie impulsów do dalszego ich rozwoju.
Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013;
Oś priorytetowa 9. Pomoc Techniczna; Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych;
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 określone w obszarze 2. Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego.

Przygotowanie projektu KURORT
KRYNICA - kompleksowy program
rewitalizacji uzdrowiska KrynicyZdroju dla wzmocnienia funkcji
turystycznych, kulturowych i
uzdrowiskowych

Gmina Krynica
Zdrój

2014-2015

lista
podstawowa

Zakończony

Celem oprojektu jest wsparcie przygotowania projektu o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu, który będzie się ubiegać o
dofinansowanie ze środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020, a który umożliwi dalszy wzrost atrakcyjności Krynicy, jako
miejsca o dużych walorach turyst.-uzdrowiskowych oraz kluczowym znaczeniu dla promocji Małopolski na arenie krajowej i
międzynarodowej. Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013;
Oś priorytetowa 9. Pomoc Techniczna; Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych;
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 określone w obszarze 2. Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego.
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Małopolskie

Przygotowanie dokumentacji dla
projektu "Poprawa bezpieczeństwa
ekologicznego oraz zasobów
środowiska poprzez modernizację
obiektów małopolskiej Policji

Komenda
Wojewódzka
Policji w
Krakowie

Zakończony

Celem projektu jest uzyskanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia odpowiednich procedur koniecznych do rozpoczęcia docelowej
inwestycji oraz określenie ostatecznego zakresu i parametrów technicznych przedsięwzięcia docelowego. Przedmiot projektu obejmuje
opracowanie 17 pakietów dokumentacji m.in.: audyty energetyczne, dokumentację techniczną (m.in. projekty budowlane, specyfikacje
techn. wykonania i odbioru robót budowlanych, projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie), itp. dla budynków, które będą objęte
inwestycją docelową w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację
obiektów małopolskiej Policji".
Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013;
Oś priorytetowa 9. Pomoc Techniczna; Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych;
Strategii
Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, w tym określone w obszarze 6. Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne.
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Małopolskie

Przygotowanie projektu budowy
infrastruktury obszaru aktywności
turystycznej na bazie potencjału wód
geotermalnych w Porębie Wielkiej

Zakończony

Głównym celem projektu jest zapewnienie gotowości inwestycyjnej oraz gotowości do ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE dla
przedsięwzięcia pn. Budowa infrastruktury obszaru aktywności turystycznej na bazie potencjału wód geotermalnych w Porębie Wielkie.
Bezpośrednim efektem projektu będzie opracowana, możliwie kompletna dokumentacja projektowa dla przedsięwzięcia inwestycyjnego
polegającego na: budowie i przebudowie drogi łączącej miejscowości Rabka Zdrój-Raba Niżna–Olszówka–Poręba Wielka–Poręba Górna z
drogą wojewódzką 968, na uzbrojeniu obszaru strefy aktywności turystycznej, w tym dokumentacja projektowa odbudowy i
zagospodarowania parku podworskiego hrabiów Wodzickich w Porębie Wielkiej w zakresie: dróg wewnętrznych, deptaków, oświetlenia,
małej architektury, remontu istniejących obiektów, ogrodzenia kamiennego, parkingów, dokumentacja projektowa budowy przyłącza
wody geotermalnej.
Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013;
Oś priorytetowa 9. Pomoc Techniczna; Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych;
Strategii
Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 określone w obszarze 2. Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego.

0,23

0,97

0,16

0,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

1,25

0,16

0,68

n/d

2) 27.06.2014

2) 22.12.2014

Małopolskie

Przygotowanie dokumentacji dla
projektu: "Rekreacyjno - turystyczna
Dolina Raby"

Zakończony

Celem projektu jest przygotowanie przedsięwzięcia o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu Doliny Raby, a tym samym Małopolski,
aby móc szybciej i łatwiej ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia „ Rekreacyjno- turystyczna Dolina Raby” w ramach środków UE i
środków krajowych dostępnych w latach programowania 2014-2020. Cel główny przedsięwzięcia to zrównoważony i ukierunkowany
rozwój turystyki w regionie Doliny Raby zapewniający wyeksponowanie walorów środowiska naturalnego, zachowanie i ochronę
różnorodności biologicznej oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego przy jednoczesnym zwiększeniu atrakcyjności
turystycznej regionu.
Projekt wpisuje się w
cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013;
Oś priorytetowa 9. Pomoc Techniczna; Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych;
Strategii
Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 określone w obszarze 2. Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego.
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Zakończony

Celem projektu jest przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, w tym w szczególności koncepcji wariantowej dokumentacji
technicznej niezbędnej do uzyskania pozwoleń i wymaganych prawem decyzji na realizację inwestycji strategicznej, jaką będzie ścieżka
rowerowa wokół Jeziora Czorsztyńskiego. Przedmiotem projektu realizowanego na terenie Powiatu Nowotarskiego będzie przygotowanie
dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Zbiornika Czorsztyńskiego na 3 odcinkach Dębno - Czorsztyn; Niedzicy Zamek do
Frydmana oraz Harklowa do mostu na Hubie.(ścieżka rowerowa, mostki na ciekach wodnych). Przygotowana zostanie koncepcja
zagospodarowania otoczenia Zbiornika oraz dokumentacja techniczna niezbędna do uzyskania pozwoleń i wymaganych prawem decyzji.
Celem inwestycji strategicznej jest stymulowanie rozwoju gospodarczego regionu południowej Małopolski poprzez wzmocnienie
atrakcyjności turystycznej, co przedłoży się na wzrost liczby turystów odwiedzających ten region.
Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013;
Oś priorytetowa 9. Pomoc Techniczna; Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych;
Strategii
Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, w tym określone w obszarze 2. Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego oraz
obszarze 4 KOM i nne subregiony.

0,17

0,72

0,12

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,17

0,72

0,12

0,50

n/d

2) 14.11.2014

2) 02.04.2015

Zakończony

Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej dokumentacji techniczno-projektowej, która pozwoli osiągnąć stan gotowości
inwestycyjnej, technicznej i formalno-prawnej (przy czym pozw. na budowę uzyskane poza okresem realiz. MRPO 9.3) do rozpoczęcia fazy
realizacji inwestycji w ramach autonomicznego projektu docelowego pn. „Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego”-rewaloryzacja i
adaptacja zabytkowych obiektów w Opactwie Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach”. Celem inwestycji strategicznej jest
wzmocnienie potencjału Małopolski poprzez wzrost aktywności poznawczej i kulturalnej obywateli, poprawa poziomu kompetencji
kulturowych i społecznych dorosłych i młodzieży szkolnej oraz rozwój kreatywności i innowacyjności osób uczących się poprzez
stworzenie w obywatelach pasji odkrywczych (w obszarze turystyki kulturowej).
Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013;
Oś priorytetowa 9. Pomoc Techniczna; Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych;
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, w tym określone w obszarze 2. Dziedzictwo i Przemysły Czasu
Wolnego.
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Celem projektu jest uzyskanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji pt. Zagospodarowanie otoczenia Jeziora
Rożnowskiego – Inwestycje w centra rekreacyjne jako przedsięwzięcia mającego strategiczny wpływ na rozwój turystyczny Subregionu
Sądeckiego oraz Województwa Małopolskiego.
Projekt docelowy polegać będzie na całościowej modernizacji i przebudowie terenów atrakcyjnych turystycznie leżących wokół Jeziora
Rożnowskiego. W ramach projektu planuje się budowę infrastruktury turystycznej na terenie Powiatu Nowosądeckiego i Brzeskiego,
modernizację układu wodnego wraz z przyłączami i komunikacją w obrębie Jeziora, ukształtowaniem strefy rekreacyjno-wypoczynkowej
w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz budowę infrastruktury turystycznej na terenie Gmin: Chełmiec, Gródek nad
Dunajcem, Czchów, Łososina Dolna. Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013;
Oś priorytetowa 9. Pomoc Techniczna; Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych;
Strategii
Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, w tym określone w obszarze 2. Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego oraz
obszarze 4 Krakowski Obszar Metropolitalny i inne subregiony.
Celem projektu jest kompleksowe przygotowanie dokumentacji technicznej, niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na realizację
inwestycji docelowej w zakresie zagospodarowania terenów wokół Zbiornika Klimkówka w powiecie gorlickim. Projekt obejmie
wykonanie koncepcji zagospodarowania otoczenia Zbiornika Klimkówka (wraz z PFU), wykonanie dokumentacji budowlanych wraz z
niezbędnymi do uzyskania pozwoleniami, opiniami, decyzjami, w tym OOŚ. Celem inwestycji strategicznej jest wzmocnienie aktywności
turystycznej powiatu gorlickiego i zwiększenie jego potencjału gospodarczego poprzez stworzenie nowoczesnego produktu
turystycznego, wykorzystującego zasoby przyrodnicze Ziemi Gorlickiej, a w szczególności możliwości rekreacyjne jaki stwarza zbiornik
wodny w Klimkówce. Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013;
Oś priorytetowa 9. Pomoc Techniczna; Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych;
Strategii
Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, w tym określone w obszarze 2. Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego oraz
obszarze 4 KOM i inne subregiony.
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Małopolskie

Przygotowanie dokumentacji dla
projektu zagospodarowania otoczenia
Jeziora Rożnowskiego - Inwestycje w
centra rekreacyjne

Powiat
Nowosądecki

2014-2015
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podstawowa

Zakończony

155.

Małopolskie

Przygotowanie dokumentacji dla
projektu zagospodarowania otoczenia
Zbiornik Klimkówka - Inwetycje w
centra rekreacyjne

Powiat Gorlicki

2014-2015

lista
podstawowa

Zakończony

156.

Małopolskie

Opracowanie Koncepcji Programowej
budowy I etapu Zintegrowanej Sieci
Tras Rowerowych w Województwie
Małopolskim

Województwo
Małopolskie

2015

lista
podstawowa

Zakończony

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji dla inwestycji docelowej polegającej na budowie sieci tras rowerowych na terenie
Województwa Małopolskiego są: stworzenie sieci infrastruktury dla ruchu rowerowego na europejskim poziomie, stworzenie sieci tras
głównych , która będzie stanowić kręgosłup dla dalszej rozbudowy tras lokalnych i ponadlokalnych tras uzupełniających, zwiększenie
bezpieczeństwa i komfortu rowerzystów, podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej Małopolski, aktywizacja działalności
gospodarczej w zakresie turystyki i usług wzdłuż budowanych tras, podniesienie atrakcyjności Małopolski jako interesującego miejsca do
wypoczynku i rekreacji, dbałość o podnoszenie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców, ochrona różnorodności biologicznej,
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Projekt
wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013;
Oś priorytetowa 9. Pomoc Techniczna; Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych;
Strategii
Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, w tym określone w obszarze 2. Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego
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Małopolskie

Przygotowanie dokumentacji
projektowej dla zadania "Zwiększanie
dostępnosci transportowej
tarnowskich stref aktywności
gospodarczej wraz z poprawą
paramatrów ruchu tranzytowego w
Subregionie Tarnowskim - etap I"

Gmina Miasta
Tarnowa

2014-2015

lista
podstawowa

Zakończony

Celem projektu jest opracowanie projektu budowlanego przebudowy odcinka płn. obwodnicy Tarnowa w ciągu ulic Czystej (od Ronda
Żołnierzy Wyklętych), Wyszyńskiego, Elektrycznej i Spokojnej (do skrzyżowania z ul. Krzyską). Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013;
Oś priorytetowa 9. Pomoc Techniczna; Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych;
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 określone w obszarze 3. Infrastruktura dla dostępności
komunikacyjnej oraz obszarze 4 KOM i inne subregiony.
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Małopolskie

Przygotowanie dokumentacji dla
projektu "Nowe Przestrzenie Zdarzeń"

Gmina Miasta
Tarnowa

2013-2015

lista
podstawowa

Zakończony

159.

Małopolskie

Przygotowanie dokumentacji dla
projektu Zagospodarowanie
turystyczno-edukacyjne Pogórza
Ciężkowickiego z elementami ochrony
przyrody

Gmina
Ciężkowice

2014-2015

lista
podstawowa

Zakończony

160.

Małopolskie

Przygotowanie dokumentacji dla
projektu Centrum BadawczoRozwojowe Wydziału Chemii
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uniwersytet
Jagielloński

2014-2015

lista
podstawowa

Zakończony

161.

162.

Małopolskie

Małopolskie

Fundacja
Przygotowanie dokumentacji dla
Rozwoju Regionu
projektu zagospodarowania otoczenia
Jeziora
Zbiornika Czorsztyńskiego
Czorsztyńskiego

Przygotowanie dokumentacji dla
projektu "Wirydarze dziedzictwa
benedyktyńskiego" - rewaloryzacja i
adaptacja zabytkowych obiektów w
Opactwie Św. Wojciecha Mniszek
Benedyktynek w Staniątkach

Opactwo Św.
Wojciecha
Mniszek
Benedyktynek w
Staniątkach

2015

2014-2015

lista
podstawowa

lista
podstawowa

Celem projektu jest wsparcie przygotowania projektu o szczególnym znaczeniu dla rozwoju miasta i regionu, który będzie się ubiegać o
dofinansowanie ze środków UE w perspektywie finansowej 2014 - 2020, a który umożliwi rewitalizację Starego Miasta.
Celem
inwestycji strategicznej jest zdynamizowanie rozwoju terenów rewitalizowanych, a poprzez to tworzenie nowych, atrakcyjnych miejsc
pracy oraz wzrost wpływów podatkowych do budżetu Gminy. Inwestycja strategiczna zakłada poprawę infrastruktury miejskich
przestrzeni, zlokalizowanych w śródmieściu Tarnowa. Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013;
Oś priorytetowa 9. Pomoc Techniczna; Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych;
Strategii
Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, w tym określone w obszarze 2. Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego oraz
obszarze 4 KOM i nne subregiony.
Celem projektu jest uzyskanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego związanego z budową
wszystkich obiektów w przebiegu Źródlanego Szlaku, a także dokumentacji, która będzie wymagana w procesie aplikowania o środki
zewnętrzne potrzebne do zrealizowania przyszłego zamierzenia inwestycyjnego. Celem przyszłej inwestycji strateg. jest turyst.rekreacyjne zagospodarowanie Pogórza Ciężkowickiego wraz z rozbudowanym programem związanym z edukacją, ochroną przyrody oraz
profilaktyką zdrowotną w oparciu o endogeniczne zasoby przyrodn.-krajobrazowe, a w efekcie wykorzystanie lok. zasobów przyrod. dla
zwiększenia atrakcyjności turyst. obszaru oraz dywersyfikacji ruchu turyst. na innych, cennych przyrodniczo obszarach Małopolski,
zachowanie i ochrona różnorodności biolog. (w szczeg. na terenie parków krajobrazowych) wraz z szeroką i nowoczesną edukacją ekolog.,
stworzenie innowacyjnej oferty leczniczo-rehabilitac.-rekreacyjnej z wykorzystaniem zasobów wód mineralnych, ożywienie gospodarcze
gmin P. Ciężkowickiego, stworzenie nowoczesnego ośrodka badań i edukacji ekolog. z zakresu ekologii i ochrony przyrody. Projekt
wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013;
Oś priorytetowa 9. Pomoc Techniczna; Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych;
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, w tym określone w obszarze 2. Dziedzictwo i Przemysły Czasu
Wolnego.
Celem projektu jest zwiększenie gotowości inwestycyjnej dla strategicznego projektu docelowego, pn. Centrum Badawczo-Rozwojowe
Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powołanie Centrum przyczyni się do zwiększenia zdolności jednostek naukowych do
prowadzenia wysokiej jakości badań i prac rozwojowych oraz promowania kompetencji w zakresie nauki i innowacji w województwie
małopolskim. Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013;
Oś priorytetowa 9. Pomoc Techniczna; Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych;
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 określone w obszarze 1. Gospodarka Wiedzy i Aktywności.
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164.

Małopolskie

Małopolskie

Przygotowanie dokumentacji
Instytut Fizyki
budowlanej i wykonawczej dla
Jądrowej PAN im.
rozbudowy zasobów
Henryka
eksperymentalnych i terapeutycznych Niewodniczański
Centrum Cyklotronowego Bronowice
ego

Przygotowanie dokumentacji dla
projektu pn. "Budowa nowego węzła
na autostradzie A4 w Podłężu oraz
połączenie Niepołomickiej Strefy
Inwestycyjnej z siecią dróg
międzynarodowych"

Ogółem
w trakcie realizacji
zakończone

Gmina
Niepołomice

2014-2015

2015

lista
podstawowa

lista
podstawowa

Zakończony

Celem projektu jest przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej pod rozbudowę inwestycji strategicznej Centrum
Cyklotronowe Bronowice. Posiadanie pełnej dokumentacji technicznej pozwoli również na uzyskanie pozwolenia na budowę jeszcze przed
aplikowaniem o środki na inwestycję docelową, ponadto umożliwi wydanie szybszej decyzji dotyczącej wpływu na środowisko dla
docelowej inwestycji przez właściwy organ administracji. Inwestycja docelowa, która powstanie w oparciu o powyższe projekty jest
zgodna z polityką specjalizacji regionalnej Małopolski jako ważnego ośrodka specjalistycznego w walce z nowotworami na świecie, która
znalazła się w wytycznych Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020. Inwestycja docelowa będzie miała ważne
znaczenie dla regionu również w wymiarze społecznym, technologicznym i gospodarczy.
Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013;
Oś priorytetowa 9. Pomoc Techniczna; Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych;
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, określone w obszarze 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i
społeczne oraz 1 Gospodarka Wiedzy i Aktywności.
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Zakończony

Celem projektu jest przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla projektu pn. Budowa nowego węzła na
autostradzie A4 w Podłężu oraz połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych. Celem planowanych
inwestycji jest: usprawnienie połączeń z Krakowem jako nowoczesnym węzłem międzynarodowej sieci transportowej, wykreowanie
subregionalnych węzłów transportowych , wwiększenie dostępności transportowej obszarów o najniższej dostępności w regionie, co jest
zgodne z kierunkami polityki rozwoju Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.
Projekt wpisuje się w cele:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013;
Oś priorytetowa 9. Pomoc Techniczna; Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych;
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 określone w obszarze 3. Infrastruktura dla dostępności
komunikacyjnej.
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