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Współpraca Małopolski z landami 

austriackimi

Współpraca Województwa Małopolskiego z partnerami austriackimi została
zainicjowana wkrótce po reformie administracyjnej w Polsce pod koniec lat 90.
Pierwsze kontakty zostały nawiązane ze Styrią, Salzburgiem i Dolną Austrią.

Rozwojowi współpracy sprzyjała perspektywa przyjęcia Polski do Unii
Europejskiej, a samo członkostwo Polski w UE przyczyniło się do otwarcia
regionów obu krajów na współpracę i intensyfikację kontaktów.

Pierwsze wspólne działania polegały przede wszystkim na wizytach studyjnych
partnerów z Małopolski w landach austriackich w celu zapoznania się
z funkcjonowaniem samorządów austriackich. Z powodzeniem realizowano
również projekty kulturowe (w tym młodzieżowe).



Współpraca Województwa Małopolskiego 

ze Styrią

• czerwiec 1999 r. – wizyta Wicepremiera Styrii Petera Schachner-Blazizka.

• 2000 r. – wizyta pociągu przyjaźni ze Styrii

z Przewodniczącym Parlamentu Styrii

Reinholdem Purrem.

• lipiec 2001 r. – wizyta Marszałka WM w Graz.

• październik 2001 r. – wizyta Premier Styrii

Waltraud Klasnic w Krakowie.

• marzec 2002 r. – staż pracowników mało-

polskich urzędów samorządowych w  Graz.

• 2002 r. – przekazanie przez stronę austriacką za pośrednictwem Caritas 70.000 € na 
pomoc dla powodzian.

• wrzesień 2002 r. – wizyta przedstawicieli Landu Styrii w Małopolsce. W trakcie 
spotkania władzom samorządowym Województwa Małopolskiego została 
przedstawiona propozycja udziału w spotkaniu gospodarczym przedstawicieli władz 
i biznesu z województw: małopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, 
lubelskiego i łódzkiego.



Współpraca Województwa Małopolskiego 

ze Styrią cd.

• luty 2003 r. – udział przedstawicieli Województwa Małopolskiego w spotkaniu 

gospodarczym w Graz inicjującym Program Umiędzynarodowienia Kraju Związkowego 

Styrii z udziałem województw: małopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, 

łódzkiego i  lubelskiego. Styria wiązała z tym programem duże nadzieje na ożywienie 

współpracy gospodarczej. 

• maj 2003 r. – spotkanie przedstawiciela styryjskiej firmy ENSO z Wicemarszałkiem WM 

i dyrektorem szpitala im. Rydygiera. Prezentacja oferty wykorzystania baterii 

słonecznych do ogrzewania budynków i wody oraz wykorzystania źródeł geotermalnych 

jako źródła ogrzewania i atrakcji turystycznej (kąpiele termalne).

• 23-26.06.2004 r. – staż 4 urzędników UMWM w Graz. 

• 25.06.2004 r. – spotkanie w Krakowskim Parku Technologicznym z austriacką firmą AVL 

(firma badawczo-rozwojowa z branży automotive), produkująca silniki, kompletne 

napędy i urządzenia testujące dla samochodów, w tym również Formuły I. Strona 

austriacka była zainteresowana rozpoczęciem inwestycji na terenie KPT.

• 29.06.2004 r. – Nowy Sącz: współorganizacja z Konsulatem Generalnym Republiki Austrii 

konferencji „Rozwój obszarów wiejskich. Agroturystyka jako możliwość pozarolniczej 

aktywizacji” w ramach programu INTERREG III.



Współpraca Województwa Małopolskiego 

ze Styrią cd.

• 6-9 września 2011 r. – wizyta studyjna związku producentów rolnych w Styrii 

mająca na celu wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania grup 

producentów rolnych, systemu doradztwa rolniczego oraz środków unijnych 

w wsparciu produkcji rolnej



Współpraca Województwa Małopolskiego 

ze Styrią cd.

• 25-29 sierpnia 2014 r. – wizyta studyjna doradców, przedstawicieli izb 

rolniczych i burmistrzów z Województwa Małopolskiego



Współpraca Województwa Małopolskiego 

z Salzburgiem

• październik 1999 r. – wizyta Premiera Kraju Związkowego Salzburg Franza 

Schausbergera.

• Staże i wyjazdy studyjne pracowników UMWM:

 luty 2000 r. – staż: organizacja i zarządzanie personelem w Urzędzie 

Salzburskiego Rządu Krajowego,

 luty 2000 r. – wizyta studyjna w Salzburgu w ramach projektu „Wsparcie 

procesu budowania strategii rozwoju województw”,

 kwiecień 2000 r. – staż: planowanie przestrzenne w  Urzędzie 

Salzburskiego Rządu Krajowego,

 wrzesień 2000 r. – wyjazd studyjny w ramach projektu Phare „Szkolenia 

regionalne z zakresu integracji europejskiej” – zagadnienia dotyczące 

rozwoju rejonów wiejskich i wykorzystania funduszy strukturalnych,

• kwiecień 2001 r. – wizyta Wicepremiera Kraju Związkowego Gerharda 

Buchleitnera w Krakowie.



Współpraca Województwa Małopolskiego 

z Dolną Austrią/Wiedniem

• lipiec 1999 r. – Europejskie Spotkanie Młodzieży w Krems.

• czerwiec 2000 r. – wizyta Marszałka WM w  Wiedniu. Rozmowy dotyczyły 

stosunku Austriaków do kwestii poszerzenia UE oraz możliwości 

rozszerzenia współpracy między landami austriackimi a Małopolską. 

• listopad 2000 r. – międzynarodowa konferencja w Wiedniu „Informowanie 

opinii publicznej i współpraca ze społeczeństwem w zakresie gospodarki 

odpadami”.

• styczeń 2001 r. – spotkanie Wicemarszałka WM z przedstawicielami Urzędu 

Miasta Wiednia na temat możliwości współpracy Małopolski i Okręgu 

Wiedeńskiego w zakresie zastosowania kompostu do celów rekultywacji i 

utylizacji starych (nieczynnych) składowisk odpadów.



Współpraca Województwa Małopolskiego 

z Dolną Austrią/Wiedniem

• 29 czerwca 2011 r. – wizyta delegacji pod przewodnictwem Petry Bohuslav –

odpowiedzialnej w rządzie Dolnej Austrii za gospodarkę, turystykę i sport



• 16-19 lipca 2012 r. – wizyta studyjna poświęcona wymianie doświadczeń w zakresie odnawialnych źródeł energii

(w ramach KSOW) dla ekspertów z dziedziny energii odnawialnej oraz małopolskich samorządowców miał na celu

pogłębienie wiedzy oraz wymianę doświadczeń w zakresie OZE.

• Program wizyty pozwolił zobaczyć i zaczerpnąć z doświadczeń austriackich partnerów.

• delegacja z Małopolski odwiedziła biogazownię, elektrownię wodną oraz zakład produkujący kotły do spalania 

biomasy. Samorządowcy mogli także przyjrzeć się pracy turbiny, która do produkcji prądu wykorzystuje nurt rzeki. 

Jednym z punktów programu była wizyta w spalarni odpadów Spittelau, zlokalizowanej w centrum Wiednia. Goście 

z Małopolski mieli także okazję do zapoznania się ze strategią Dolnej Austrii w zakresie ochrony środowiska. 

Spotkanie w Agencji Promocji Gospodarczej Dolnej Austrii ecoPlus potwierdziło, że warto zadbać o transfer 

dobrych praktyk z Austrii w dziedziny odnawialnych źródeł energii do Małopolski, zarówno ze względu na ochronę 

środowiska, jak i ze względów finansowych.

•

Współpraca Województwa Małopolskiego 

z Dolną Austrią/Wiedniem



Współpraca Województwa Małopolskiego 

z Dolną Austrią/Wiedniem

• 6-10 listopada 2011 r. – wyjazd studyjny przedstawicieli grup producentów 

rolnych z Małopolski w celu wymiany doświadczeń oraz informacji na temat 

dobrych praktyk w zakresie organizacji działalności rolniczej.

• 16-20 września 2013 r. w ramach KSOW na lata 2012 – 2013 r. – wyjazd 

studyjny właścicieli gospodarstw agroturystycznych, doradców rolnych oraz 

przedstawicieli Centrum Doradztwa Rolniczego w celu pogłębienia wiedzy 

oraz wymiany doświadczeń w zakresie agroturystyki. 



Współpraca Województwa Małopolskiego 

z Dolną Austrią/Wiedniem

• 25-29 marca 2014 r. – wizyta studyjna poświęcona wymianie doświadczeń 

w zakresie promocji i sprzedaży bezpośredniej tradycyjnych spożywczych 

produktów regionalnych.



• W dniach 18-23 maja 2014 roku zespół projektowy SMART_KOM uczestniczył w wizytach studyjnych,

w tym w Wiedniu, których celem było poznanie dobrych praktyk europejskich miast w realizacji

koncepcji smart city.

• Wizyta objęła spotkania z przedstawicielami władz miasta oraz kierownikami jednostek

administracyjnych zajmujących się wdrażaniem rozwiązań smart city w Wiedniu, a także wizyty na

polach budowy dużych projektów inwestycyjnych (Seestadt Aspern i Hauptbahnhof Wien) oraz
w ekologicznej spalarni odpadów i społecznie budowanej elektrowni słonecznej. Uczestnicy wzięli

także udział w międzynarodowej konferencji CORP (Conference on Urban Planning and Regional

Development in the Information Society) pt. „Plan it smart”.

Współpraca Województwa Małopolskiego 

z Dolną Austrią/Wiedniem



Współpraca Województwa Małopolskiego 

z Dolną Austrią/Wiedniem

• 18-19 czerwca 2015 r. – spotkanie z paniami poseł Prof. Dr. Elisabeth Vitouch

i Susanne Bluma

• Spotkanie z Margaretą Reichsthaler - prezes Genuss Region Österreich



Współpraca Województwa Małopolskiego 

z Vorarlbergiem

• maj 2001 r. – wizyta delegacji parlamentarzystów landu Vorarlberg 

z  Przewodniczącym Parlamentu Manfredem Dörlerem.

• 2002 r. – przekazanie przez stronę austriacką 100 tys. zł na odbudowę mostu 

w Brodach. 



Współpraca Województwa Małopolskiego 

z Górną Austrią

• marzec 2003 r. – wizyta 26-osobowej delegacji parlamentu Kraju
Związkowego Górnej Austrii na czele z Pierwszą Przewodniczącą Parlamentu
Krajowego Angelą Orthner i spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa
Małopolskiego. W trakcie wizyty miała miejsce prezentacja potencjału
gospodarczego, turystycznego i kulturowego Małopolski oraz odbyła się
dyskusja na temat roli samorządów szczebla regionalnego.



Współpraca Województwa Małopolskiego 

z Górną Austrią

10-13 października 2012 r. – spotkanie z Maksem Hiegelsbergerem – członkiem 

rządu Górnej Austrii odpowiedzialnym za gospodarkę oraz podpułkownikiem 

Prof. Friedrichem Schusterem z Austriackiego Czarnego Krzyża



Współpraca Województwa Małopolskiego 

z Górną Austrią

• 25-29 maja 2015 r. – wizyta studyjna 30 małopolskich rolników, mająca na 

celu zapoznanie się z doświadczeniami członków austriackiego 

stowarzyszenia „Gutes vom Bauernhof” w zakresie sprzedaży bezpośredniej 

swoich wyrobów (w ramach KSOW)



Współpraca Województwa Małopolskiego 

z Górną Austrią

17 czerwca 2015 r. – spotkanie z Prof. Dr. Christianem Hoferem – konsulem 

honorowym Polski w Linzu.



Przedsiębiorcy austriaccy w Małopolsce

12 marca 2015 r. – wizyta studyjna przedsiębiorców austriackich 

w Małopolsce w ramach projektu „Międzynarodowe stosunki gospodarcze. 

Małopolska i Dolny Śląsk – regiony sukcesu”



Współpraca Województwa Małopolskiego 

z Tyrolem

27 sierpnia 2015 r. – wizyta studyjna przedstawicieli kształcenia zawodowego 

z Tyrolu i Południowego Tyrolu, mająca na celu wymianę doświadczeń 

w zakresie edukacji zawodowej.



Współpraca Małopolskiej Szkoły Gościnności 

w Myślenicach ze szkołą gastronomiczno-

hotelarską Villa Blanka w Innsbrucku (Tyrol)

• Współpraca szkół ma na celu wymianę doświadczeń na temat organizacji 

systemu edukacji zawodowej w dziedzinie turystyki

• 10-13 kwietnia 2012 r. – wizyta studyjna w Tyrolu, w trakcie której odbyło się 

spotkanie z dr. Peterem Kreinigiem – dyrektorem szkoły turystycznej Villa 

Blanka w Innsbrucku



Współpraca Województwa Małopolskiego

z Austriackim Czarnym Krzyżem

Austriacki Czarny Krzyż został utworzony w 1919 r. przez kombatantów wojny światowej.

Działa we wszystkich krajach związkowych Austrii oraz w Południowym Tyrolu. Na terenie

Austrii ÖSK opiekuje się cmentarzami wojennymi oraz miejscami pochówków związanymi

z I wojną światową – jeńców, robotników przymusowych, cywilnych ofiar walk, nalotów itp.

Współpracę z Polską organizacja rozpoczęła w 1984 roku. Aktualnie współpracuje

z województwem małopolskim, podkarpackim, kieleckim, lubelskim i śląskim. Na działania

w samej Małopolsce przeznaczyła już ok. 1 mln zł.



DZIAŁANIA SAMORZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

• Projekt o wartości 6 666 664 zł – „Szlak Frontu I wojny 

światowej w Małopolsce”, w ramach zadania pn. „Tworzenie 

ogólnopolskiego produktu turystycznego – małopolski odcinek 

Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej – etap I”, na 

który składa się:

• samochodowy szlak turystyczny o długości 455 km
• ścieżki pieszo-rowerowe o łącznej długości 32 km

• 4 trasy: Kraków i okolice, okolice Limanowej i Nowego Sącza, 

Gorlice i okolice, Tarnów i okolice

• odbudowa Gontyny – kaplicy cmentarnej na cmentarzu 

wojennym nr 123 w Łużnej,
• projekt dofinansowany ze środków UE (4 999 998 zł) i Budżetu 

państwa (75%) w ramach MRPO na lata 2007-2013: 

Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, Schemat C. 

Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu,

• partnerstwo: 10 jednostek samorządu terytorialnego 
(Województwo Małopolskie, Powiat Gorlicki, Powiat Tarnowski, 

Miasto Gorlice, Gmina Gorlice, Gmina Uście Gorlickie, Gmina 

Biecz, Gmina Łużna, Gmina Sękowa, Gmina Klucze)

• Aktualizacja Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej 
o obiekty związane z okresem „wielkiej wojny”.



DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA 

MAŁOPOLSKIEGO

• W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego  2014-2020 (6. oś 

priorytetowa – Dziedzictwo Regionalne, działanie 6.1 –

Rozwój Dziedzictwa Kulturalnego i naturalnego, 

poddziałanie 6.1.1 – Ochrona i Opieka nad Zabytkami) 
istnieje możliwość aplikowania o środki finansowe na 

przeprowadzenie kompleksowych prac remontowo-

konserwatorskich przy zespołach zabytkowych 

cmentarzy  z okresu I wojny światowej, które znajdą się 

na terenie Małopolski.
• Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 

75%.

• Dla projektów o większej skali minimalna wartość 

kosztów kwalifikowalnych wynosi powyżej 3 mln zł, a 

maksymalna kwota wsparcia wynosi 8 mln zł.
• Dla projektów o mniejszej skali wartość kosztów 

kwalifikowalnych wynosi od 300 tys. zł do 3 mln zł.

• Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 

internetowej: www.fundusze.malopolska.pl

http://www.fundusze.malopolska.pl/


DZIAŁANIA SAMORZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

• Wspieranie aktywnych gmin, ubiegających się o dotacje z budżetu 

Województwa Małopolskiego, na remonty cmentarzy wojennych, 

wpisanych do rejestru zabytków – w ramach konkursu pn. „Ochrona 

zabytków Małopolski”

• W latach 2014-2016 przyznano następujące dotacje:

- Gmina Łużna – 20 tys. zł. w 2016 r. na zadanie pt. Łużna, cmentarz 

wojenny nr 123, 1915 r., remont konserwatorski ścieżek żwirowych, 

schodów terenowych, krawężnika-murka, murków oporowych, ławeczki –
kontynuacja prac;

- Gmina Łużna – 40 tys. zł. w 2015 r. na zadanie pt. Łużna, cmentarz 

wojenny nr 123  z czasów I wojny światowej, 1915 r., remont 

konserwatorski schodów terenowych, ścieżek i murków oporowych;

- Gmina Szerzyny – 30 tys. zł w 2015 r. na zadanie pt. Ołpiny, cmentarz 
wojenny nr 34, 04.05.1998 r. (A-414), odbudowa wnętrza cmentarza 

poprzez urządzenie mogił ziemnych wraz z krzyżami i tabliczkami 

imiennymi;

- Miasto Gorlice – 30 tys. w 2015 r. na zadanie pt. Miasto Gorlice, cmentarz 

wojenny z I wojny światowej nr 91, data powstania: 1916-1917, prace 
konserwatorskie na cmentarzu wojennym nr 91 w Gorlicach;

- Gmina Jodłownik – 15 tys. zł w 2015 r. na zadanie pn. Szczyrzyc –

kapliczka na cmentarzu wojennym nr 362, powstała w latach 1912-1914 –

zakres prac obejmuje: prace remontowe i konserwatorskie kapliczki,

- Gmina Moszczenica – 25 tys. zł w 2015 r. na zadanie pn. Tymczasowe 
nakrycie otwartych pylonów z kamienia na cmentarzu nr 118 w Staszkówce.



DZIAŁANIA SAMORZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

• Współpraca międzynarodowa – min. z Republiką Austrii przy 

obchodach 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej

• Aktywna współpraca z Austriackim Czarnym Krzyżem, w 

szczególności z oddziałami w Górnej Austrii i Vorarlberg, 

której zakresem jest opieka nad grobami zlokalizowanymi na 

terenie Małopolski. 

• Wspieranie aktywnych opiekunów, ubiegających się o dotacje z 

budżetu Województwa Małopolskiego na prace porządkowe 

cmentarzy wojennych, wpisanych do rejestru zabytków – w 

ramach konkursu pn. „Mecenat Małopolski”

• Stowarzyszenie LGD Dunajec-Biała, opiekujące się cmentarzem 

nr 185 w Lichwinie („Głowa cukru”), otrzymało 3 dotacje w 

łącznej kwocie 24 tys. zł.

• Organizacja imprez upowszechniających dziedzictwo 

„wielkiej wojny”, m.in. XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa 

Kulturowego w 2014 roku w całości były poświęcone I wojnie 

światowej. Na liście obiektów znalazły się wybrane zabytki z 

obszaru Krakowa, powiatu tarnowskiego i powiatu 

gorlickiego.

• Współpraca z konsulatem honorowym Austrii przy 

organizacji austriackich świąt państwowych (małe granty)

• Międzynarodowe sympozjum o Romach 21-22 października 

2016 r. w Krakowie – organizowane przez Ambasadę Austrii, 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie przy wsparciu 

Samorządu Woj. Małopolskiego



DZIAŁANIA SAMORZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Wspieranie rozwoju kontaktów międzyregionalnych oraz wymian 

młodzieżowych, m.in. poprzez angażowanie młodzieży austriackiej w prace 

rewitalizacyjne na cmentarzach wojennych

sierpień 2016 r.: 

przedstawiciele 

Austriackiego Czarnego 

Krzyża oraz 28 młodych 

Austriaków porządkowało 

przez dwa tygodnie 

cmentarze nr 187 w 

Lichwinie i nr 189 w 

Lubiance (gmina Pleśna).



Członkostwo w ARGE
We wrześniu 2016 r. województwo małopolskie zostało członkiem Europejskiego Stowarzyszenia

Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE – organizacji opiniodawczej Komisji Europejskiej

w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Tym samym województwo dołączyło do grona ponad

20 europejskich regionów, które współpracują na rzecz rozwoju wsi i społeczności wiejskiej.



Najważniejsze wydarzenia w 2017 r.

• spotkanie Wicemarszałka Województwa 

Małopolskiego Stanisława Sorysa

z przewodniczącym ARGE, Erwinem 

Pröllem w St. Pölten;

• pożegnalne spotkanie ambasadora Austrii, 

Thomasa M. Buchsbauma

z Wicemarszałkiem Stanisławem Sorysem

• udział wicemarszałka WM Stanisława 

Sorysa w posiedzeniu Austriackiego 

Czarnego Krzyża w Wiedniu



Dziękuję za uwagę


