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Aktualne nabory:
Konkursy otwarte 
w II Osi Priorytetowej Gospodarka regionalnej szansy

II Oś priorytetowa Gospodarka regionalnej szansy
Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyj-
ności przedsiębiorstw
Schemat A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP

Wnioski będzie można składać od 18 września 
2008 r. do 17 października br.
Na projekty wyłonione do realizacji w ramach kon-
kursu przeznaczona jest kwota 26 505 294,12 PLN.
Projekty składać mogą MIKROPRZEDSIĘBIOR
STWA.

Na dofinansowanie mogą liczyć* 
• projekty inwestycyjne poprawiające sposób dzia-projekty inwestycyjne poprawiające sposób dzia-

łania i ofertę przedsiębiorstw, wzmacniające ich 
konkurencyjność poprzez:

• rozbudowę i nabycie przedsiębiorstwa, 
• dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź 

procesu produkcyjnego, 
• zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, 

technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające 
poprawie środowiska naturalnego oraz BHP, 

• unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do 
prowadzenia działalności gospodarczej przedsię-
biorstwa, 

• zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę 
w sposobie świadczenia usług, 

• modernizację środków produkcji. 
Szczegółowy wykaz projektów, możliwych do reali-
zowania zawiera REGULAMIN KONKURSU.

Ważne!
Mikroprzedsiębiorca (w MRPO) to podmiot, który 
w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obro-
towych:
• zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 osób,
• osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży to-

warów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 

nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln 
Euro lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego 
na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła 
równowartości w złotych 2 mln Euro.

• Minimalna kwota dofinansowania, o którą można 
wnioskować wynosi 20 000 PLN, natomiast 
maksymalna – 200 000 PLN. 

• Pomoc publiczna – wnioskodawcy muszą zade-oc publiczna – wnioskodawcy muszą zade-– wnioskodawcy muszą zade- wnioskodawcy muszą zade-
klarować, którą formę pomocy publicznej wybie-
rają: pomoc de minimis, regionalną pomoc inwe-
stycyjną czy pomoc na zakup usług doradczych od 
podmiotów zewnętrznych (w szczególności ISO).

Pisząc projekt, zwróć uwagę, że: 
• Maksymalny udział dofinansowania wynosi 

40%. 
Pułap dofinansowania może zostać podniesiony o 5 punk-
tów procentowych dla przedsiębiorstw, których projekt 
jest zlokalizowany na terenie powiatu, na którym wskaź-
nik przedsiębiorczości mierzony na poziomie powiatu jest 
niższy niż 75% średniej dla województwa małopolskiego 
(powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, lima-
nowski, nowosądecki, proszowicki, tarnowski).
• Minimalny wkład własny wynosi 60%. 
Wkład własny Beneficjenta może zostać obniżony o 5 
punktów procentowych dla przedsiębiorstw, których pro-
jekt jest zlokalizowany na terenie, na którym wskaźnik 
przedsiębiorczości jest niższy niż 75% średniej dla woje-
wództwa małopolskiego.

Gdzie złożyć wniosek? 
Wnioski można będzie składać osobiście 
(sposób zalecany), przez posłańca, listem 
poleconym lub przesyłką kurierską w Ma-
łopolskim Centrum Przedsiębiorczości, 
ul. Kordylewskiego 11, pok. 112

Dodatkowe informacje można uzyskać
w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości pod  
nr tel. (012) 376 91 91 oraz drogą elektroniczną – 
e-mail: info@mcp.malopolska.pl

http://www.mcp.malopolska.pl/Nabor_wnioskow/Ogloszenie_o_naborze_wnioskow_dla_mikroprzedsiebiorstw_w_ramach_schematu_A_dzialania_21_MRPO,242.html
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Aktualne nabory:
Konkursy otwarte 
w III Osi Priorytetowej Turystyka i przemysł kulturo-
wy

III Oś priorytetowa Turystyka i przemysł kul
turowy
Działanie 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kultu-
rowego
Schemat A - Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja 
układów przestrzennych

Wnioski będzie można składać od 22 września 
2008 r. do 21 października br.
Na projekty wyłonione do realizacji w ramach kon-
kursu przeznaczona jest kwota 48 277 500 PLN.

Projekty składać mogą:
• Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) oraz ich 

związki, stowarzyszenia 
• Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość 

prawną 
• Parki narodowe i krajobrazowe 
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne 
• Instytucje kultury 
• Szkoły wyższe 
• Organizacje pozarządowe 
• Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych. 

Na dofinansowanie mogą liczyć 
projekty związane z*: 
• konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, zachow-konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, zachow-renowacją, rewaloryzacją, zachow-

aniem oraz zabezpieczeniem przed zagrożeniami 
szczególnie cennych obiektów, np. wpisanych do 
wojewódzkiego rejestru zabytków lub na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO oraz z ich 
przystosowanie do celów kulturalnych i turystyc-
znych

• konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, zachow-
aniem publicznych zabytków inżynierii, techniki 
i przemysłu objętych formą ochrony zabytków (wy-
mienione w pkt. 1) wraz z ich otoczeniem w celu 
przystosowania ich na cele kulturalne, ze szczegól-
nym uwzględnieniem projektów angażujących no-
woczesne technologie 

• konserwacją publicznych zbiorów zabytków ru-
chomych oraz zabytkowych księgozbiorów i archi-
waliów

• tworzeniem kompleksowych systemów informacji 
i zabezpieczeń przed nielegalnym wywozem dzieł 
sztuki 

• zabezpieczeniem ogólnodostępnych zabytków ru-
chomych i nieruchomych przed kradzieżą i zniszc-
zeniem 

• konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, zachow-
aniem oraz zabezpieczeniem przed zagrożeniami 
układów przestrzennych (urbanistycznych i ru-
ralistycznych) o wybitnych wartościach historycz-
no-kulturowych. 

Szczegółowy wykaz projektów, możliwych do reali-
zowania zawiera Dokumentacja konkursowa.

Ważne!
• Minimalna kwota wsparcia wynosi 500 000 PLN.
• Poziom dofinansowania projektów wynosi maksy-dofinansowania projektów wynosi maksy-

malnie 75% wydatków kwalifikowanych. 

Pisząc projekt, zwróć uwagę, że: 
• Wszystkie realizowane projekty powinny przy

czyniać się do wzrostu ruchu turystycznego, 
a ich produkty powinny być ogólnodostępne 
po zakończeniu działań w ramach projektu. 

• Przez ogólnodostępność rozumie się obowiązek 
udostępniania w sezonie letnim (miesiące maj- 
sierpień) obiektu zwiedzającym przez minimum 
pięć dni w tygodniu, z uwzględnieniem, co najmniej 
jednego dnia wolnego od pracy, przez pięć godzin 
dziennie, natomiast w pozostałych miesiącach roku 
przez 10 godzin tygodniowo, z uwzględnieniem, 
co najmniej jednego dnia wolnego od pracy.

Gdzie złożyć wniosek? 
Wypełnione wnioski o dofi-
nansowanie należy przesyłać 
w wersji elektronicznej korzy-
stając z Regionalnego Systemu 
Informatycznego, a następnie 

pełną dokumentację, obejmującą wniosek o dofinan-
sowanie wraz z wymaganymi załącznikami w wersji 
papierowej, należy dostarczyć osobiście, przesyłką 
kurierską lub pocztą na adres: Urząd Marszałkowski 

http://www.wrotamalopolski.pl/root_FEM/Od+czego+zaczac/20080901_32a/dokumentacja.htm
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grożeniami, budowę infrastruktury w celu odpowied-
niej organizacji ruchu turystycznego z uwzględnieniem 
poszanowania i ochrony cennych obiektów przyrod-
niczych etc.
Szczegółowy wykaz projektów, możliwych do reali-
zowania zawiera Dokumentacja konkursowa.

Ważne!
• Minimalna kwota wsparcia wynosi 100 000 PLN.
• Poziom dofinansowania projektów wynosi maksy-Poziom dofinansowania projektów wynosi maksy-

malnie 75% wydatków kwalifikowanych pro
jektu. 

Pisząc projekt, zwróć uwagę, że: 
Wszystkie realizowane projekty powinny przyczy-
niać się do wzrostu ruchu turystycznego, a ich pro-
dukty powinny być ogólnodostępne po zakończeniu 
działań w ramach projektu. 
Przez ogólnodostępność rozumie się obowiązek 
udostępniania w sezonie letnim (miesiące maj-sier-
pień) obiektu zwiedzającym przez minimum pięć dni 
w tygodniu, z uwzględnieniem, co najmniej jednego 
dnia wolnego od pracy, przez pięć godzin dziennie, 
natomiast w pozostałych miesiącach roku przez 10 
godzin tygodniowo, z uwzględnieniem, co najmniej 
jednego dnia wolnego od pracy.

Gdzie złożyć wniosek? 
Wypełnione wnioski o dofi-
nansowanie należy przesyłać 
w wersji elektronicznej ko-
rzystając z Regionalnego Sys-
temu Informatycznego, a na-

stępnie pełną dokumentację, obejmującą wniosek 
o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami 
w wersji papierowej, należy dostarczyć osobiście, 
przesyłką kurierską lub pocztą na adres: Urząd Mar-
szałkowski Województwa Małopolskiego, Departa-
ment Funduszy Europejskich, ul. Wielicka 72, 30-552 
Kraków.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
w Centrum Informacyjnym Fundusze Europejskie 
w Małopolsce, mieszczącym się w Krakowie przy  
ul. Wielickiej 72 oraz pod numerami telefonu: tel. 
(12) 29 90 627, 29 90 777, 29 90 778, 29 90 779 
i adresem e-mail: e-mail: fem@umwm.pl. 

Województwa Małopolskiego, Departament Fundu-
szy Europejskich, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
w Centrum Informacyjnym Fundusze Europejskie 
w Małopolsce, mieszczącym się w Krakowie przy  
ul. Wielickiej 72 oraz pod numerami telefonu:  
tel. (12) 29 90 627, 29 90 777, 29 90 778, 29 90 779 
i adresem e-mail: e-mail: fem@umwm.pl. 

III Oś priorytetowa Turystyka i przemysł kul
turowy
Działanie 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kultu-
rowego
Schemat B - Dziedzictwo przyrodnicze

Wnioski będzie można składać od 22 września 
2008 r. do 21 października br.
Na projekty wyłonione do realizacji w ramach kon-
kursu przeznaczona jest kwota 20 599 223,94 PLN.

Projekty składać mogą: 
• Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) oraz ich 

związki, stowarzyszenia 
• Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość 

prawną 
• Parki narodowe i krajobrazowe 
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne 
• Instytucje kultury 
• Szkoły wyższe 
• Organizacje pozarządowe 
• Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych.

Na dofinansowanie mogą liczyć 
projekty związane z*:
• zachowaniem, ochroną oraz zabezpieczeniem przed 

zagrożeniami obiektów dziedzictwa przyrodnic-
zego, w szczególności parków narodowych, parków 
krajobrazowych, rezerwatów przyrody, pomników 
przyrody, obszarów Natura 2000 itp. oraz ich przys-
tosowaniem do celów turystycznych. 

Największą szansę na dofinansowanie mają
Projekty ukierunkowane na zabezpieczenie ww. obiek-
tów poprzez montaż urządzeń chroniących przed za-

http://www.wrotamalopolski.pl/root_FEM/Od+czego+zaczac/20080901_31/dokumentacja.htm
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III Oś priorytetowa Turystyka i przemysł kul
turowy
Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej
Schemat C - Rozwój produktów i oferty turystycznej 
regionu

Wnioski będzie można składać od 22 września 
2008 r. do 21 października br.
Na projekty wyłonione do realizacji w ramach konkur-
su przeznaczona jest kwota 38 625 395,52 PLN.

Projekty składać mogą 
• Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) oraz ich 

związki, stowarzyszenia 
• Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość 

prawną 
• Parki narodowe i krajobrazowe 
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne 
• Instytucje kultury 
• Szkoły wyższe 
• Organizacje pozarządowe 
• Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych 
• MŚP - prowadzące działalność i realizujące projekt 

w obszarze turystyki, rekreacji i sportu.

Na dofinansowanie mogą liczyć 
projekty związane z*:
• opracowaniem i wdrożeniem nowych produktów 

turystycznych o zasięgu regionalnym
• rozbudową istniejących produktów turystycznych
• budową, rozbudową i renowacją szlaków turystycz-budową, rozbudową i renowacją szlaków turystycz-

nych
• rozwojem funkcji turystycznych stacji narciarskich 

i akwenów wodnych
• inwestycjami w zakresie infrastruktury rekreacyjnej 

oraz targowo-wystawienniczej związanej z turystyką 
biznesową 

• zmierzające do przystosowania terenów zdegrado-zmierzające do przystosowania terenów zdegrado-
wanych do nowych funkcji związanych z turystyką.

Szczegółowy wykaz projektów, możliwych do reali-
zowania zawiera Dokumentacja konkursowa.

Ważne!
• Minimalna kwota wsparcia wynosi 500 000 PLN, 

a maksymalna - 5 000 000 PLN
• Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 75% 

wydatków kwalifikowanych. 
• W przypadku projektów objętych pomocą publiczną 

– maksymalne dofinansowanie dla przedsiębiorstw 
wyniesie 30% dla średnich, 40% dla małych i mikro-
przedsiębiorstw.

Pułap może zostać podniesiony o 5 punktów procento-
wych dla przedsiębiorstw, których projekt zlokalizowany 
jest na terenie, na którym wskaźnik przedsiębiorczości 
jest niższy niż 75% dla Województwa Małopolskiego 
(powiaty bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, lima-
nowski, nowosądecki, proszowicki, tarnowski). 

Pisząc projekt, zwróć uwagę, że: 
• Projekty inwestycji w infrastrukturę kulturalną, kon-Projekty inwestycji w infrastrukturę kulturalną, kon-

gresową i wystawienniczą, planowane do realizacji 
na obszarze Krakowskiego Obszaru Metropolitalne-
go, wpisujące się tematycznie w zakres niniejszego 
działania, mające charakter metropolitalny, o warto-
ści całkowitej wydatków kwalifikowanych w kwocie 
równej i wyższej od 20 mln złotych, mogą uzyskać 
wsparcie wyłącznie w ramach działania 5.2. MRPO. 

• Konkurs nie przewiduje wsparcia projektów nasta-Konkurs nie przewiduje wsparcia projektów nasta-
wionych jedynie na zaspokojenie potrzeb społecz-
ności lokalnych w zakresie infrastruktury rekreacyj-
nej lub sportowo-edukacyjnej (np. hale sportowe). 
Obiekty takie nakierowane na zaspokojenie potrzeb 
mieszkańców danej miejscowości mogą być realizo-
wane w ramach działań 6.1. oraz 6.2.

• Projekty wynikające z lokalnych programów rewi-Projekty wynikające z lokalnych programów rewi-
talizacji, kompleksowo realizujące zadania rewita-
lizacyjne obszarów miejskich, będą realizowane 
w ramach Działania 6.1. MRPO.

Gdzie złożyć wniosek? 
Wypełnione wnioski o dofi-
nansowanie należy przesyłać 
w wersji elektronicznej ko-
rzystając z Regionalnego Sys-
temu Informatycznego, a na-

stępnie pełną dokumentację, obejmującą wniosek 
o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami 

http://www.wrotamalopolski.pl/root_FEM/Od+czego+zaczac/20080901_31/dokumentacja.htm


Opracowanie:
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
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w wersji papierowej, należy dostarczyć osobiście, 
przesyłką kurierską lub pocztą na adres: Urząd Mar-
szałkowski Województwa Małopolskiego, Departa-
ment Funduszy Europejskich, ul. Wielicka 72, 30-552 
Kraków.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
w Centrum Informacyjnym Fundusze Europejskie 
w Małopolsce, mieszczącym się w Krakowie przy ul. 
Wielickiej 72 oraz pod numerami telefonu: tel. (12) 
29 90 627, 29 90 777, 29 90 778, 29 90 779 i adre-
sem e-mail: e-mail: fem@umwm.pl. 

Jeśli jesteś zainteresowany regularnym 
otrzymywaniem newslettera –
kliknij w ten link.
Opracowanie: Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Joanna Burdek na podstawie dokumentacji konkursowej 
i regulaminów konkursów: 
Działanie 2.1 Schemat A Bezpośrednie wsparcie inwe-
stycji w MŚP, 
Działanie 3.2 Schemat A - Dziedzictwo kulturowe i re-
waloryzacja układów przestrzennych, 
Działanie 3.2 Schemat B - Dziedzictwo przyrodnicze, 
Działanie 3.1 Schemat C - Rozwój produktów i oferty 
turystycznej regionu.

* Szczegółowy wykaz projektów, Regulaminy konkursów, wzory wniosków etc. zawierają dokumentacje konkursowe, dostępne 
na stronie: http://www.wrotamalopolski.pl/root_FEM/.

mailto: promocjafunduszy@malopolska.mw.gov.pl
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