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FUNDUSZE EUROPEJSKIE
W MAŁOPOLSCE – STRESZCZENIE
Stan na 31 grudnia 2017 roku w skali kraju

zz
zz
zz
zz

ok. 4 tys. – liczba konkursów
ok. 37 tys. – liczba umów
ok. 72 tys. – liczba wniosków
ok. 278 mld zł – kwota podpisanych umów

Stan na 31 grudnia 2017 roku w MAŁOPOLSCE

zz
zz
zz
zz
zz
zz

ok. 1,2 tys. – liczba podmiotów mających siedzibę, którym przyznano dotację
ok. 2,5 tys. – liczba projektów
ok. 9,4 mld zł – kwota dofinansowania ze środków unijnych (beneficjenci z Małopolski)
ok. 12 mld zł – kwota dofinansowania ze środków unijnych (projekty w Małopolsce)
ok. 15,2 mld zł – wartość podpisanych umów (beneficjenci z Małopolski)
ok. 20 mld zł – kwota dofinansowania ze środków unijnych (projekty w Małopolsce)

Mapa I.

Beneficjenci środków unijnych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
wg miejscowości siedziby

Źródło: opracowanie własne
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Tabela I.

Liczba, wartość ogółem i dofinansowanie unijne projektów realizowanych na terenie
województwa małopolskiego wg programów operacyjnych

Program Operacyjny

Liczba projektów

Wartość ogółem

Dofinansowanie UE

Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 2014–2020

124

8 248,49

4 428,96

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

351

3 915,85

1 936,10

9

297,46

191,78

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

215

528,50

477,30

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Małopolskiego na lata 2014–2020

1 816

6 988,16

4 951,32

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Źródło: opracowanie własne

Mapa II.

Wartość na mieszkańca i struktura wg programów projektów realizowanych
w powiatach województwa małopolskiego

Wartość na mieszkańca

miechowski

1 281–2 299

olkulski
proszowicki

krakowski
chrzanowski

2 300–2 999

dąbrowski

3 000–3 999
4 000–5 999
6 000–13 100

Kraków

oświęcimski

Tarnów
wielicki
bocheński

myślenicki

Program operacyjny
POIŚ

brzeski
tarnowski

wadowicki

RPO WM
POWER
POPC

suski

limanowski

POIR

Nowy Sącz

nowosądecki

gorlicki

nowotarski
tatrzański
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ODNIESIENIA DO INNYCH WOJEWÓDZTW

zz
zz
zz
zz
zz

1. miejsce w kraju – wartość projektów realizowanych z POIR
2. miejsce w kraju – wartość projektów realizowanych z POWER
5. miejsce w kraju – wartość projektów realizowanych z POiŚ i RPO WM
12. miejsce w kraju – wartość projektów na mieszkańca
13. miejsce w kraju – wartość dofinansowania UE na mieszkańca

Mapa III.

Wartość na mieszkańca i struktura wg programów projektów realizowanych
w gminach województwa małopolskiego

miechowski

Wartość na mieszkańca
brak projektów

olkulski
dąbrowski

proszowicki

poniżej 700
700–1 499

krakowski

1 500–2 499

chrzanowski

Kraków

oświęcimski

2 500–3 999

brzeski

Tarnów

wielicki

4 000 i więcej

bocheński
wadowicki

Program operacyjny
POIŚ

tarnowski
myślenicki

RPO WM

suski

POWER
limanowski

POPC

Nowy Sącz

POIR
gorlicki

nowotarski

nowosądecki

tatrzański
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Najwięksi beneficjenci w kategorii powiatów

zz

Kraków – 571 umów o wartości 6,2 mld zł (UE: 3,6 mld zł)

Najwięksi beneficjenci w kategorii powiatów

zz

Proszowicki – 82 projekty o wartości 145,0 mln zł (UE: 93,2 mln zł)

Umowa Partnerstwa zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 określiła w ramach polityki spójności na okres 2014–2020 11 celów tematycznych wspierających
wzrost gospodarczy.
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Mapa IV.

Wartość na mieszkańca projektów realizowanych w ramach celu tematycznego
01 i struktura wartość wg grup interwencji
Wartość na mieszkańca
158–475

Pomorskie

476–556

Warmińsko-Mazurskie
Zachodniopomorskie

Kujawsko-Pomorskie

557–703
Podlaskie

704–973
Struktura wartości wg grup interwencji

Lubuskie

Rozwój potencjału wewnętrznego
– Badania, rozwój i innowacje
Inwestycje produkcyjne

Mazowieckie

Wielkopolskie
Łódzkie

Lubelskie

Dolnośląskie

Świętokrzyskie

Rozwój potencjału wewnętrznego
– inne
Rozwój potencjału wewnętrznego
– Rozwój przedsiębiorczości

Opolskie
Śląskie
Małopolskie

Podkarpackie
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ODNIESIENIA DO INNYCH WOJEWÓDZTW

zz

1. miejsce w kraju – realizacja projektów wpisujących się w cel tematyczny 01 „Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji” (399 beneficjentów,
460 projektów, 3,3 mld zł wartości, w tym 1,7 mld zł z UE) oraz cel tematyczny 11 „Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz
sprawności administracji publicznej” (11 beneficjentów, 17 projektów, 17,5 mln zł wartości, w tym 14,8 mln zł z UE)

zz

2. miejsce w kraju – realizacja projektów wpisujących się w cel tematyczny 06 „Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami” (198 beneficjentów, 263 projekty, 2 mld zł wartości, w tym 1,2 mld zł z UE) oraz
cel tematyczny 08 „Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników” (206 beneficjentów, 394 projekty, 1,2 mld zł wartości, w tym
0,9 mld zł z UE)

zz

3. miejsce w kraju – realizacja projektów wpisujących się w cel tematyczny 02 „Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych” (66 beneficjentów, 75 projektów, 667,4 mln zł wartości, w tym 419,5 mln
zł z UE) oraz cel tematyczny 09 „Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją” (281 projekty, 201 beneficjentów, 931,7 mln zł wartości,
w tym 750,9 mln zł z UE)
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W wyniku realizacji podpisanych umów m.in. powinno zostać:
zbudowane 64,6 km nowych dróg,
przebudowane (rozbudowanie,
modernizacja) 188,8 km dróg,
zbudowane 2,06 km tuneli
drogowych, zbudowane
8 obwodnic miejscowości

zbudowane
ponad 370 km tras
i ścieżek rowerowych
oraz pieszo-rowerowych

przeszkolone 2 625 osoby, dzięki
czemu powstanie 2 379 nowych
firm, dysponujących 2 429
miejscami pracy

utworzone dodatkowe 1 718 miejsc
opieki w żłobkach, co pozwoli na
aktywizację zawodową
2 031 osobom, głównie kobietom

udzielone wsparcie dla rodzin wymagających
pomocy obejmując grupę ok. 3,3 tys. osób,
wsparcie dla 2,2 tys. dzieci i młodzieży
do 18 roku życia ze środowisk objętych
wykluczeniem społecznym, oraz
pomoc instytucjonalna dla ok. 1,5 tys.
osób starszych, niepełnosprawnych,
zniedołężniałych

zorganizowane szkolenia, kursy
i staże zwiększające kompetencje
zawodowe dla ok. 40 tys. uczniów
oraz zorganizowane szkolenia
doskonalące dla
ok. 2 tys. nauczycieli

zapewnione wsparcie
dla 597 przedsiębiorstw
ekonomii społecznej,
pozwalając na
zorganizowanie 371 nowych
miejsc pracy
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Mapa V.

Wartość na mieszkańca i struktura wartości projektów PROW wg działań, w gminach
województwa małopolskiego

Wartość na mieszkańca
brak projektów

miechowski
olkulski

poniżej 25

dąbrowski

proszowicki

25–124

krakowski
chrzanowski

125–399
400 i więcej

Kraków

oświęcimski

Tarnów
wielicki
myślenicki

bocheński

brzeski
tarnowski

wadowicki

suski

limanowski

Nowy Sącz

nowosądecki

gorlicki

nowotarski
tatrzański

Struktura wartości projektów PROW wg działań
M04 – Inwestycje w środki trwałe
M07 – Podstawowe usługi i odnowa wsi w ramach inicjatywy LEADER
M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Źródło: opracowanie własne
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zz
zz

wypłacono rolnikom 5,5 mld zł, co stanowi ok. 3,5% środków wypłaconych w całym kraju;

zz

podpisano umowy lub wydano decyzje o dofinansowaniu wniosków o wartości

zz

zrealizowano płatności na kwotę 303,1 mln zł.

w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych dopłaty obszarowe wyniosły w tym okresie
średnio 626 zł rocznie;
698,4 mln zł, co stanowi ok. 5% wartości decyzji i umów w całym kraju;
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Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków
Egzemplarz bezpłatny
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Rzeczpospolita
Polska

www.obserwatorium.malopolska.pl

