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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 

OS IV: OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

Działanie 4.4 Kultura - konkurs ogólny 

 

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 90 mln zł. 

 Termin naboru: od 30 września  2016 r. do dnia 16 listopada 2016 r. 

 
TYPY PROJEKTÓW: 
 

1. Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu: 

1) Prace konserwatorskie, prace restauratorskie i roboty budowlane i/lub zakup 

wyposażenia służące zachowaniu zabytków nieruchomych wraz  

z otoczeniem, w celu udostępnienia ich jako atrakcje kulturalne regionu. 

 

2) Prace konserwatorskie, prace restauratorskie i/lub zakup wyposażenia  

w zakresie zabytkowych muzealiów, starodruków, zabytkowych archiwaliów, 

księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych, w celu ich udostępnienia jako 

atrakcje kulturalne regionu i zabezpieczenia przed zagrożeniami. 

 

3) Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie 

infrastruktury służącej udostępnianiu zabytków, znajdującej się wyłącznie  

w bezpośrednim ich otoczeniu (tylko jako element większego projektu). 

 

4) Rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury 

instytucji kultury w tym teatrów, bibliotek, ognisk artystycznych, muzeów, domów 

kultury, galerii sztuki, wraz z bezpośrednim otoczeniem powiązanym  

z funkcjonowaniem tych obiektów. 

 

5) Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w celu monitoringu  

i zabezpieczenia zabytków nieruchomych oraz instytucji kultury wraz  

z otoczeniem na wypadek zagrożeń (tylko jako element większego projektu). 

 

6) Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w celu 

udostępniania zabytków oraz instytucji kultury dla osób niepełnosprawnych 

(tylko jako element większego projektu). 
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TYP BENEFICJENTA: 
 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu są:   

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

 podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, 

 jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, 

 instytucje kultury, 

 organizacje pozarządowe, 

 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, 

 porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera. 

 
LIMITY I OGRANICZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW 
 

1) Projekty i wydatki kwalifikowane inwestycji muszą być zgodne z Wytycznymi IZ RPO WP 

w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR). 

2) W ramach konkursu nie będą wspierane: 

 projekty dotyczące budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej, 

 organizacja wystaw, festiwali i imprez kulturalnych, 

 przedsięwzięcia polegające wyłącznie na odnowie, przebudowie zabytkowych 

parków i innych form zaprojektowanej zieleni oraz zabytkowych cmentarzy, 

 inwestycje dotyczące zakupu wydawnictw do bibliotek oraz zakupu muzealiów. 

 

3) Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. 

4) Wydatki na prace w otoczeniu obiektu / obiektów mogą stanowić nie więcej niż 20% 

wydatków kwalifikowalnych projektu, ale: 

a) w przypadku projektu złożonego w ramach konkursu ogólnego nie więcej niż  

200000 PLN. 

 

5) Projekty finansowane ze środków RPO WP 2014-2020 mogą być realizowane przez 

kilka podmiotów, jako projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej, 

również jako projekty hybrydowe w rozumieniu art. 34 ww. ustawy. 

 
DOFINANSOWANIE 
 

1) Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych. 

2) Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

zasadami. 
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3) Maksymalna kwota dofinansowania – projekty dotyczące wyłącznie zabytków 

ruchomych: 1 000 000 PLN, pozostałe projekty: 3 000 000 PLN. 

4) Minimalna kwota dofinansowania - projekty dotyczące wyłącznie zabytków 

ruchomych: 200 000 PLN, pozostałe projekty: 500 000 PLN 

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O PROGRAMIE                     

1) Lista wskaźników produktu: 

 Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem, 

 Liczba instytucji kultury objętych wsparciem, 

 Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem, 

 Liczba wspartych instytucji paramuzealnych, 

 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 

 

2) Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego: 

 Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem, 

 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach 

należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 

turystyczne. 

 

3) Kryteria merytoryczne jakościowe: 

 Wpływ projektu na podniesienie wydajności energetycznej – dodatkowe 5 

punktów otrzyma projekt, w którym wnioskodawca zastosuje rozwiązania 

wpływające na efektywność energetyczną.  

 

4) Realizacja projektów w ramach konkursu  powinna zostać zakończona (złożony wniosek 

o płatność końcową) w terminie do końca października 2018 r.  

 

 

 

 

 

 

Z A P R A S Z A M Y  DO  W S P Ó Ł P R A CY    
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