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Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Kształtowanie przestrzeni publicznej
Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Łubianka, 26 czerwca 2018 r.

Planowane nabory wniosków wraz
z alokacją
Działanie/ Poddziałanie/
Typ operacji

Limit środków w zł

Termin naboru wniosków

Ochrona zabytków i budownictwa
tradycyjnego

2 100 000

Od 11.06 do 23.07. 2018 r.

Kształtowanie przestrzeni
publicznej

4 200 000

Od 11.06 do 23.07. 2018 r.

Targowiska lub obiekty budowlane
przeznaczone na cele promocji
produktów lokalnych

2 700 000

Lipiec 2018 r.

Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych

37 000 000

Od 30.07. – 14.08. 2018 r.

Nabory ogłoszone:
Kształtowanie przestrzeni publicznej
Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego
• Od dnia 11 czerwca 2018 r. do 23 lipca 2018 r. (do godz. 12:00);
• Limit na miejscowość (łącznie na wszystkie zakresy) –
500 000 zł;
• Pomoc może zostać przyznana gminie lub instytucji kultury,
dla której organizatorem jest jst;
• Minimalna ilość pkt – 16;
• Intensywność pomocy do 63,63% kosztów kwalifikowalnych;
• Lista rankingowa sporządzana przed weryfikacją wniosków;
• Możliwość złożenia tylko jednego wniosku na dany zakres;
• 2 uzupełnienia do wniosku.

Kształtowanie przestrzeni publicznej
Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Koszty kwalifikowalne nie będą współfinansowane z funduszy strukturalnych
Będzie realizowana nie więcej niż w dwóch etapach (I etap – 12 miesięcy, II etapy – 24
miesiące
Będzie realizowana na obszarze należącym do gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej
z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 mieszkańców, lub gminy miejskiej, z
wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców
Będzie realizowana na nieruchomości będącej własnością podmiotu
Będzie wynikać z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Po realizacji operacji obiekt budowlany będący jej przedmiotem będzie ogólnodostępny, w
tym dostępny dla osób niepełnosprawnych
Suma kosztów całkowitych nie przekroczy dwukrotności wysokości pomocy
Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych
Dla operacji wydano decyzje ostateczną o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest
wymagana
Obiekt budowlany będący przedmiotem operacji na dzień ogłoszenia naboru wniosków o
przyznanie pomocy jest wpisany do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków – w
przypadku operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”

Kształtowanie przestrzeni publicznej
Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

•
•

•
•

•
•
•

Pomoc na realizację operacji jest przyznawana w formie refundacji części
kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się
Koszty ogólne,
Budowy lub przebudowy obiektów budowlanych lub prac konserwatorskich
lub restauratorskich,
Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie
określonym w § 2 pkt 3 –również wyposażenia stanowiącego eksponaty,
Zakup obiektów budowlanych – w przypadku operacji w zakresie określonym
w § 2 pkt 3 ,
Zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 3 i 4, w tym materiałów i roślin
wieloletnich oraz roślin użytkowych utrzymywanych w ramach ochrony ex
situ – w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 pkt 2,
Zakupu usług,
Podatku od towarów i usług (VAT).

Kształtowanie przestrzeni publicznej

Kryteria krajowe
• Operacja jest uzupełnieniem zrealizowanej albo będącej
w trakcie realizacji na dzień ogłoszenia naboru wniosków
inwestycji finansowanej z udziałem środków publicznych
a) Co najmniej 3 inwestycje w tej samej miejscowości – 3 pkt
b) Co najmniej 2 inwestycje w tej samej miejscowości – 2 pkt
c) Co najmniej 1 inwestycja w tej samej miejscowości – 1 pkt

Kształtowanie przestrzeni publicznej
Kryteria krajowe
• Operacja jest realizowana w powiecie, w którym na 1000 zamieszkałych osób
wg najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków wynikowych informacji
statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z
przepisami o statystyce publicznej przypada:
a) co najmniej 100 noclegów udzielonych turystom – 3 pkt
b) mniej niż 100 i co najmniej 50 noclegów udzielonych turystom – 2 pkt
c) mniej niż 50 i co najmniej 10 noclegów udzielonych turystom – 1 pkt
• Operacja uwzględnia zastosowanie rozwiązań innowacyjnych (w tym
architektonicznych, technicznych lub technologicznych) co najmniej w skali
województwa – 3 pkt
• Obiekt zostanie lub jest wyposażony w mikroinstalację zapewniającą pokrycie
min. 50 % zapotrzebowania obiektu w energię elektryczną lub cieplną – 3 pkt
(koszty budowy mikroinstalacji nie mogą przekroczyć 30 % kosztów
kwalifikowalnych operacji)

Kształtowanie przestrzeni publicznej
Kryteria krajowe
•

Opracowanie koncepcji architektonicznej lub architektoniczno – urbanistycznej lub
urbanistycznej dotyczącej przedmiotu operacji zostało wyłonione w wyniku konkursu
ogłoszonego przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy – 3 pkt.

•

Układ urbanistyczny lub wiejski, którego dotyczy operacja jest wpisany (na dzień składania
WOPP) do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków – 2 pkt.

•

Operacja będzie realizowana w gminie, w której gęstość zaludnienia ustalona według
najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych
informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z
przepisami o statystyce publicznej wynosi:
a) co najmniej 60 osób/km2 - 2 punkty,
b) co najmniej 25 osób/km2 i mniej niż 60 osób/km2 - 1 punkt;

•

W
gminie
występuje
jedna
z
form
ochrony
przyrody
określona
w ustawie o ochronie przyrody – 1 pkt
(Parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu,
obszary Natura 2000)

Kształtowanie przestrzeni publicznej

Kryteria regionalne
•

•

•

Operacja dotyczy kształtowania przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem
tworzenia miejsc rekreacji i aktywności fizycznej, przez budowę
ogólnodostępnych obiektów budowlanych skierowanych do osób w wieku
przekraczającym 50 lat, z wyłączeniem ścieżek rowerowych – 5 pkt
Opracowanie koncepcji architektonicznej lub architektoniczno – urbanistycznej
lub urbanistycznej dotyczącej przedmiotu operacji zostało wyłonione w wyniku
przeprowadzonego wśród mieszkańców miejscowości, w której będzie
realizowana operacja, plebiscytu na najciekawszy projekt – 4 pkt.
Liczba organizacji pozarządowych w gminie (wpisanych co najmniej rok przed
ogłoszeniem naboru do KRS lub ewidencji stowarzyszeń zwykłych), w przeliczeniu
na 1000 mieszkańców wynosi:
a) Co najmniej 3 – 3 pkt
b) 2 – 2 pkt
c) 1 – 1 pkt

Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego
Kryteria krajowe
•

Do wniosku o przyznanie pomocy załączono opinię wojewódzkiego konserwatora
zabytków o złym stanie technicznym zabytku i konieczności natychmiastowego
podjęcia prac o charakterze interwencyjnym – 5 pkt
• W wyniku realizacji operacji:
a) więcej niż 50% dotychczas używanej powierzchni obiektu uzyska nowe
przeznaczenie i będzie służyło celom edukacyjnym, kulturalnym lub promocyjnym
danego regionu – 4 pkt
b) nie więcej niż 50% i nie mniej niż 30 % powierzchni obiektu uzyska nowe
przeznaczenie i będzie służyło celom edukacyjnym, kulturalnym lub promocyjnym
danego regionu – 3 pkt
c) Nie więcej niż 30% i nie mniej niż 20% powierzchni obiektu uzyska nowe
przeznaczenie i będzie służyło celom edukacyjnym, kulturalnym lub promocyjnym
danego regionu – 1 pkt
• Obiekt budowlany będący przedmiotem operacji na dzień ogłoszenia naboru jest
wpisany:
a) Do rejestru zabytków - 4 pkt
b) Do wojewódzkiej ewidencji zabytków – 2 pkt

Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego
Kryteria krajowe
• Operacja jest realizowana w powiecie, w którym na 1000 zamieszkałych osób wg
najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków wynikowych informacji
statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z
przepisami o statystyce publicznej przypada:
a) co najmniej 100 noclegów udzielonych turystom – 3 pkt
b) mniej niż 100 i co najmniej 50 noclegów udzielonych turystom – 2 pkt
c) mniej niż 50 i co najmniej 10 noclegów udzielonych turystom – 1 pkt
• Operacja
uwzględnia
zastosowanie
rozwiązań
innowacyjnych
( w tym organizacyjnych, technicznych lub technologicznych) co najmniej w skali
województwa, które zapewnią warunki dla tworzenia wysokiej jakości oferty
turystycznej, edukacyjnej lub kulturalnej - 3 pkt
• W gminie występuje jedna z form ochrony przyrody określona
w ustawie o ochronie przyrody – 1 pkt
(Parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary
chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000)

Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego
Kryteria regionalne
• W gminie, w której będzie realizowana operacja na dzień
ogłoszenia naboru znajduje się co najmniej 5 zabytków
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub
wojewódzkiej ewidencji zabytków – 4 pkt
• W ramach operacji będą wykonywane:
a) Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane dotyczące dachu zabytku nieruchomego – 3 pkt
b) Prace dotyczące odwodnienia zabytku nieruchomego – 2 pkt
c) Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane
przy
ścianach
zewnętrznych
zabytku
nieruchomego – 1 pkt

Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego
Kryteria regionalne
• Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy realizował inwestycję
w zakresie dotyczącym rewitalizacji zabytków, a inwestycja ta była
finansowana w ramach konkursów organizowanych przez Zarząd
Województwa Kujawsko – Pomorskiego lub z innych środków
będących w dyspozycji właściwych ministrów przyznających dotację
w tym zakresie – 3 pkt
• Obiekt budowlany będący przedmiotem operacji jest w stanie
zagrożenia:
a) katastrofą budowlaną, zgodnie z decyzją organu nadzoru
budowlanego – 2 pkt
b) w stanie zagrożenia zniszczeniem lub istotnego uszkodzenia,
zgodnie z opinią wojewódzkiego konserwatora zabytków – 1 pkt

Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego
• Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne
do przyznania pomocy, w tym do ustalenia spełnienia warunków
przyznania pomocy i kryteriów wyboru operacji, albo ich kopie,
których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy.
• Jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy i
dokumentach dołączonych do wniosku są rozbieżne, punkty za dane
kryterium wyboru operacji przyznaje się na podstawie danych
zawartych w dołączonych dokumentach.
• Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego
dokumenty nie zawierają danych niezbędnych do ustalenia liczby
punktów za dane kryterium, nie przyznaje się punktów za to
kryterium.
• Dwukrotne wezwania do usunięcia braków (przepisów nie stosuje
się jeżeli stwierdzone braki dotyczą danych niezbędnych do
ustalenia spełniania kryteriów wyboru operacji

Dziękuję za uwagę

