BO! Małopolska
Zdecyduj jak wydać 8 milionów złotych

3. edycja

BO! Małopolska

Wymyśl i zgłoś do realizacji
zadanie w ramach BO!
Małopolska.

czeka na Twój pomysł!

Zadanie może dotyczyć m.in.:
kultury, edukacji, sportu,
turystyki czy ekologii.
Zadania małe:
• obszar: jeden powiat lub m. Kraków
• koszt: od 50 000 zł do 100 000 zł
Zadania duże:
• obszar: min. dwa powiaty położone
w danym subregionie lub m. Kraków
• koszt: od 100 000 zł do 400 000 zł

Zgłoś swój projekt
od 7 maja do 6 czerwca
Wystarczy mieć ukończone 16 lat
i mieszkać w Małopolsce.
Nie musisz być zameldowany.

Działaj, współpracuj,
zmieniaj Małopolskę!

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Agendy Zamiejscowe:
    ul. Śniadeckiego 21, 32-602 Oświęcim
al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów
ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz
al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ

Mamy
8 milionów
złotych...

...i nie
zawahamy
się ich
użyć!

Kontakt:
e-mail: bo@umwm.pl
telefony:
12 61 60 904, 12 61 60 536
www.bo.malopolska.pl
www.facebook.com/bo.malopolska
Kampania społeczna finansowana ze środków
Województwa Małopolskiego.

BUDŻET OBYWATELSKI
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

BO! Małopolska

BUDŻET OBYWATELSKI
W LICZBACH i DATACH

ma 8 mln na Twoje pomysły!
podział na subregiony

• 8 000 000 zł

czeka na pomysły w ramach BO! Małopolska

• 1 330 000 zł

trafi do każdego subregionu w ramach
BO! Małopolska

Subregion Małopolska
Zachodnia
(powiaty: chrzanowski,
olkuski, oświęcimski)
Subregion Miasto
Kraków

Subregion Podhalański
(powiaty: myślenicki,
nowotarski, suski,
tatrzański, wadowicki)

Liczy się pomysł
Sam najlepiej wiesz, jak poprawić jakość
życia w Twojej okolicy. Wymyśl projekt,
który sfinansujemy dzięki BO! Małopolska.
Nawiąż współpracę z mieszkańcami
sąsiednich powiatów i zyskaj więcej!

Subregion Krakowski
Obszar Metropolitalny
(powiaty: krakowski, miechowski,
proszowicki, wielicki)
Subregion Tarnowski
(m. Tarnów i powiaty:
bocheński, brzeski,
dąbrowski, tarnowski)
Subregion Sądecki
(m. Nowy Sącz
i powiaty: limanowski,
gorlicki, nowosądecki)

Zdobądź poparcie
Przekonaj innych do swojego pomysłu.
Potrzebujesz: 30 podpisów mieszkańców
swojego powiatu dla „zadania małego”;
60
podpisów
mieszkańców
swojego
subregionu dla „zadania dużego”.

• ponad 176 tysięcy

głosów oddanych przez Małopolan na zadania
z drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego

• 20 spotkań z mieszkańcami

od Oświęcimia do Tarnowa, od Miechowa do
Zakopanego - sprawdź daty i terminy na
www.bo.malopolska.pl

• 92 zadania

z ubiegłych lat są realizowane dzięki BO!
Małopolska

• 16 lat

musisz mieć ukończone, by złożyć projekt
lub poprzeć zadanie

• 7 maja – 6 czerwca 2018
czas na składanie zadań

Złóź wniosek
Złóż wypełniony formularz zadania wraz z listą
poparcia dla Twojego pomysłu. Nie wiesz
jak przygotować dokumenty? Weź udział
w warsztatach organizowanych przez Urząd
Marszałkowski, napisz e-mail lub zadzwoń!

