Podstawowe założenia konkursu
w ramach poddziałania
4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF i
4.3.3 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AJ

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
2014-2020
Wrocław, 08.12.2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa 4 Środowisko i zasoby
Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe
Poddziałanie 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF;
Nabór w trybie konkursowym – dla beneficjentów z obszaru ZIT WrOF.

Poddziałanie 4.3.3 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AJ;
Nabór w trybie konkursowym – dla beneficjentów z obszaru ZIT AJ.

Celem szczegółowym Działania 4.3 jest:
Zwiększona dostępność do zasobów kulturowych regionu.
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Typy projektów:
4.3.A Zabytki nieruchome, wpisane do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków we Wrocławiu wraz z ich otoczeniem, w tym:
• rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie i adaptacja
oraz roboty budowlane obiektów zabytkowych oraz obszarów zabytkowych;
• przystosowanie obiektów do pełnienia przez nie nowych funkcji (w szczególności do
prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej) wraz z zakupem niezbędnego
sprzętu/wyposażenia;
Jako uzupełniający element wyżej wymienionych projektów będą mogły być realizowane:
• dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych;
• adaptacja i zastosowanie środków ochrony (np. przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej);
• przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury towarzyszącej (np. parkingi, chodniki, drogi) – do
15% wartości projektu;
• konserwacja, restauracja zabytków ruchomych znajdujących się w ww. zabytkach
nieruchomych objętych wsparciem).
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4.3.B Instytucje kultury, w tym:
•
•
•

przebudowa/rozbudowa obiektów zajmowanych przez te instytucje (wraz z zakupem
niezbędnego sprzętu), w tym zastosowanie rozwiązań energooszczędnych
zmniejszających ogólne koszty eksploatacji;
doposażenie w sprzęt (w tym informatyczny), niezbędny do rozwoju oferty odpowiadającej
na nowe potrzeby w obszarze działalności kulturalnej wynikające z rozwoju technicznego
oraz przemian społecznych we współczesnej gospodarce;
oprogramowania komputerowe ułatwiające wewnętrzne zarządzanie w instytucji.

Możliwe jest łączenie ww. typów projektów 4.3.A i 4.3.B – o wyborze typu decyduje struktura
wydatków kwalifikowalnych (ich większościowy udział).
Demarkacja z POIiŚ – opisana w Regulaminie naboru.
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Nie będą finansowane:
•
•

projekty dotyczące organizacji imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy,
festiwale;
budowa od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej.

Typ beneficjenta:
Wsparcie udzielane będzie beneficjentom realizującym przedsięwzięcia na terenie
określonym w Strategii danego ZIT.
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
• administracja rządowa;
• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
• organizacje pozarządowe;
• LGD;
• spółki prawa handlowego, w których udział większościowy – ponad 50% akcji, udziałów
itp. – posiadają jednostki sektora finansów publicznych;
• samorządowe instytucje kultury;
• szkoły i uczelnie artystyczne – inne niż prowadzone i nadzorowane przez MKiDN.
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Alokacja w ramach konkursu wynosi:
-

Dla ZIT WrOF - 4 230 000 Euro, tj. 18 061 677,00 PLN.

-

Dla ZIT AJ - 3 760 000 Euro, tj. 16 054 824,00 PLN.

Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym
w listopadzie 2015 r., tj. 1 euro = 4,2699 PLN.

Minimalna wartość projektu to 100 tys. PLN;
Maksymalna wartość projektu to 21 349 500,00 PLN tj. nie więcej niż 5 mln
Euro.

Maksymalną wartość projektu określa także podział interwencji pomiędzy RPO WD a PO IiŚ
– opisany w pkt 4 Regulaminu.
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Pomoc publiczna
•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – bazuje na Rozporządzeniu
Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, s. 1).

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014–2020 - kwota pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 tys. Euro na beneficjenta (jest to
maksymalny limit pomocy de minimis jaki może otrzymać dany podmiot w okresie 3 lat).
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Maksymalny poziom dofinansowania:
1. W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną – 85% kosztów
kwalifikowalnych;
2. W przypadku projektu objętego pomocą publiczną w rozumieniu Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania
pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020:
• nieprzekraczającą 1 mln EUR (kwoty pomocy) - 80 % kosztów kwalifikowalnych;

• dla pozostałych projektów kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami
kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji.
3. W przypadku projektu objętego pomocą de minimis - 80 % kosztów
kwalifikowalnych.
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Minimalny wkład własny beneficjenta:
1. W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną – 15%;
2. W przypadku projektu objętego pomocą publiczną w rozumieniu Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania
pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020:
•

nieprzekraczającą 1 mln EUR (kwoty pomocy) – 20% kosztów kwalifikowalnych;

•

dla pozostałych projektów – w zależności od wyliczeń przeprowadzonych zgodnie z
pkt 2 b) z pkt 12 regulaminu.

3. W przypadku projektu objętego pomocą de minimis - 20 % kosztów
kwalifikowalnych.
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Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie:
Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem
aplikacji – Generator Wniosków - dostępny na stronie
http://gwnd.dolnyslask.pl/ w terminie:

od godz. 8.00 dnia 7 stycznia 2016 r. do godz. 15.00 dnia 5 lutego 2016 r.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, IZ RPO WD
zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub
złożenia ich w innej formie niż elektroniczna.
Decyzję w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu
we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.
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Wzór wniosku
zakres informacji wymagany na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie projektu
oraz
Kryteria wyboru projektów zostaną przedstawione w kolejnych prezentacjach.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik do Regulaminu.
Kwalifikowalność wydatków:
Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 r.
Najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność:
4.3 A : 09.2018 r.
4.3 B: 12.2017 r.
Zgodnie z art. 37 ust. 3 Ustawy wdrożeniowej nie może zostać wybrany do
dofinansowania projekt, który został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przez
złożeniem wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane
płatności zostały dokonane przez beneficjenta.
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Partnerstwo
Partnerem w projekcie może być tylko podmiot wymieniony w katalogu beneficjentów
obowiązującym dla danego naboru.
Zgodnie z art. 33, ust. 6 ustawy wdrożeniowej, porozumienie lub umowa o partnerstwie nie
mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do
rozporządzenia Komisji (UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1).

Udział partnerów i wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub
finansowych, a także potencjału społecznego musi być adekwatny do celu projektu.

Na poziomie składania wniosku – oświadczenie, że partner został wybrany zgodnie z
ustawą.
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Wskaźniki
W ramach RPO WD 2014-2020 rozróżnia się następujące wskaźniki:
• obligatoryjne – wskaźniki ujęte w RPO WD 2014-2020, SZOOP RPO WD 20142020;
• horyzontalne;
• dodatkowe – wskaźniki projektowe.
Wnioskodawca ma obowiązek uwzględnić wszystkie adekwatne wskaźniki
produktu oraz rezultatu bezpośredniego z listy wskaźników opisanych dla danego
naboru, odpowiadające celowi projektu.
Dodatkowo w ramach wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca może określić inne,
dodatkowe wskaźniki specyficzne dla danego projektu, o ile będzie to niezbędne dla
prawidłowej realizacji projektu (tzw. wskaźniki projektowe).

We wniosku o dofinansowanie należy określić, w jaki sposób i na jakiej podstawie
mierzone będą wskaźniki realizacji celu projektu poprzez ustalenie źródła
weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwości pomiaru.
Dlatego przy określaniu wskaźników należy wziąć pod uwagę dostępność i
wiarygodność danych niezbędnych do pomiaru danego wskaźnika.
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Obligatoryjne wskaźniki produktu dla naboru 4.3.2 i 4.3.3:
•
•
•

liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem (szt.) – wskaźnik z RAM
WYKONANIA (wartość docelowa na poziomie RPO - 23/7 na 2018 r.),
liczba instytucji kultury objętych wsparciem (szt.) (wartość docelowa na poziomie
RPO – 15),
liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem (szt.) (wartość docelowa na
poziomie SZOOP – 46).

Obligatoryjny wskaźnik rezultatu bezpośredniego dla naboru 4.3.2 i 4.3.3:
•

wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do
dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne
(odwiedziny/rok) (wartość docelowa na poziomie RPO – 64 045).

Za prawidłowe zebranie danych będących podstawą do monitorowania wskaźników,
a następnie wprowadzenie tych danych do SL2014 odpowiada Beneficjent.
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Najczęściej pojawiające się pytania:
1. Studium wykonalności, analiza popytu - nie ma wymagań dot. wskazywania
podmiotów zewnętrznych jako wykonawców analiz popytu, studium – nie są to osobne
załączniki do wniosku – stanowią element wniosku;

2. Terminy realizacji rzeczowej projektów, kwestie wypłaty zaliczek – uregulowane
we wzorze umowy;

3. Rejestr zabytków a wykaz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

4. Park zabytkowy i kulturowy – do którego działania powinien aplikować;
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Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Funduszy Europejskich
Wydział Zarządzania RPO
www.rpo.dolnyslask.pl
Informacji w zakresie naboru udziela:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:
50-411 Wrocław, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300

Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51
Fax (71) 776 98 41
pife@dolnyslask.pl
pife.jeleniagora@dolnyslask.pl
pife.legnica@dolnyslask.pl
pife.walbrzych@dolnyslask.pl
Dziękuję za uwagę
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