
Spotkanie informacyjne z cyklu 
„Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020”

- Dla instytucji kultury
Katowice, 3 czerwca 2015 r.



PUNKTY INFORMACYJNE  
FUNDUSZY EUROPEJSKICH



 ogólnopolska sieć informacyjna, stworzona oraz koordynowana przez Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, finansowana w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna; 

 świadczy usługi informacyjne w zakresie wszystkich programów operacyjnych, 
finansowanych ze środków EFRR, EFS, FS; 

 wszystkie usługi są bezpłatne.



W województwie śląskim Sieć PIFE funkcjonuje od 1 lipca 2014 r. i obejmuje:

 1 Główny Punkt Informacyjny (GPI) – w ramach Wydziału Europejskiego
Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego;

 4 Lokalne Punkty Informacyjne (LPI) – w Bielsku-Białej, Częstochowie, 
Rybniku i Sosnowcu.



Udzielamy informacji nt. funduszy europejskich w zakresie:

 ogólnym – informacje dotyczące ogólnej charakterystyki funduszy 
europejskich (poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów);

 specjalistycznym – szczegółowe informacje nt. warunków ubiegania się 
o dotacje (wstępna pomoc przy opracowywaniu wniosków konkursowych)
oraz realizacji projektów  (wstępna pomoc przy sprawozdawczości, rozliczaniu).



Rodzaje naszej pomocy w zakresie funduszy europejskich:

 konsultacja bezpośrednia,

 konsultacja telefoniczna: (32) 77 40 172 / 193 / 194 / 418,

 konsultacja za pośrednictwem poczty lub e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl,

 mobilne punkty informacyjne (MPI),

 spotkania informacyjne oraz szkolenia,

 indywidualna konsultacja u klienta.

mailto:punktinformacyjny@slaskie.pl


Katowice, ul. Dąbrowskiego 23 (parter)
tel. 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

punktinformacyjny@slaskie.pl

Punkt czynny w dni robocze:
poniedziałki  7:00 – 17:00

wtorek-piątek  7:30 – 15:30

mailto:punktinformacyjny@slaskie.pl


Rybnik:
ul. Powstańców Śląskich 34 

Telefony do konsultantów: 32 431 50 25 lub 32 432 70 32
Bielsko-Biała:

ul. Cieszyńska 367
Telefony do konsultantów: 33 47 50 135 lub 33 49 60 201

Sosnowiec:
ul. Kilińskiego 25 

Telefony do konsultantów: 32 36 07 062 lub 32 26 35 037
Częstochowa:

Aleja NMP 24, I klatka, lokal 1, 4 

Telefony do konsultantów: 34/3605687 lub 34/3245075 fax: 34/ 360 57 47



Nowa perspektywa finansowa 
w Unii Europejskiej 
na lata 2014-2020



Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej na lata 2014-2020

Realizacja celów Strategii Europa 2020

Celem strategii „Europa 2020” jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie:
inteligentny − dzięki bardziej efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe
i innowacje; zrównoważony − dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku
gospodarki niskoemisyjnej; oraz sprzyjający włączeniu społecznemu, ze szczególnym
naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa. Strategia
koncentruje się na pięciu dalekosiężnych celach w dziedzinie zatrudnienia,
innowacyjności, edukacji, walki z ubóstwem oraz w zakresie klimatu i energii.

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/smart-growth/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/sustainable-growth/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_pl.htm


Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej na lata 2014-2020

Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 

Polska otrzyma łącznie ok. 82,5 mld euro
z EFRR, EFS i FS

alokacja na RPO WSL 2014-2020: 3,47 mld euro
(w tym ok. 28% EFS i 72% EFRR)



Programy operacyjne w Polsce w latach 2014-2020 
w ramach polityki spójności:



Wsparcie dla instytucji kultury 



Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego 

na lata 2014 - 2020



Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie

Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Cel szczegółowy: Większa dostępność e-usług publicznych 

Zgodnie z aktualnym harmonogramem konkurs jest planowany na II kwartał br.



Typy projektów:

1. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu 

obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych.

2. Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych 

i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do 

tych zasobów.



Typ beneficjenta

Jednostki organizujące lub wykonujące zadania publiczne o charakterze lokalnym, 

ponadlokalnym lub regionalnym, zaliczane do kategorii:

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

2. Jednostki sektora finansów publicznych

3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia

4. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe

5. Organizacje turystyczne



Typ beneficjenta c.d.

6. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań 

publicznych 

7. Państwowe i samorządowe instytucje kultury 

8. Uczelnie / szkoły wyższe 

9. Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego 

10. Jednostki naukowo-badawcze, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną 

11. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności 

leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną 

12. Podmioty wykonujące zadania w zakresie publicznej radiofonii i telewizji 



Poziom dofinansowania

• Maksymalny poziom % dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu to  85%

• Minimalny Wkład własny beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych to 15%

IZ RPO WSL może ustalić minimalną wartość projektu na etapie ogłoszenia o konkursie.



Najważniejsze „reguły” dotyczące digitalizacji 

w aktualnej perspektywie finansowej



• digitalizowany materiał musi należeć do zasobu kulturowego, naukowego,
planistycznego, geodezyjnego i kartograficznego,

• digitalizowane zasoby powinny być udostępniane w postaci cyfrowej (chyba
że prawo ogranicza możliwość ich udostępniania)

• projekty powinny być zgodne ze standardami dostępności treści
internetowych (WCAG 2.0) – dostępne dla osób niepełnosprawnych

• przy planowaniu udostępniania powinno się uwzględnić projektowanie
zorientowane na użytkownika



• nie będą wspierane projekty, których zakres pokrywa się z przedsięwzięciami
realizowanymi lub planowanymi do wsparcia na szczeblu krajowym

• wsparcie skierowane będzie na cyfryzację lub utworzenie w formie cyfrowej
publicznych zasobów będących w posiadaniu instytucji szczebla
regionalnego/lokalnego

• udostępnianie cyfrowych (w tym zdigitalizowanych) treści powinno odbywać
się zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w szczególności
z poszanowaniem praw własności intelektualnej)



• digitalizować można np. dokumenty papierowe, materiały filmowe,
fotografie analogowe, materiały dźwiękowe, …

• digitalizować można samemu (inwestując m. in. w sprzęt) lub też korzystając
z oferowanych na rynku usług digitalizacji

• przewiduje się, że wydatki związane z zakupem praw autorskich do
digitalizowanych utworów będą kwalifikowalne

• każdy projekt musi wynikać z potrzeb instytucji, być odpowiedzią na
zdiagnozowaną potrzebę związaną z utworzeniem jakiegoś zasobu cyfrowego



Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii 
i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 4.3  Efektywność energetyczna i odnawialne źródła 
energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.

Cel szczegółowy: Zwiększona efektywność energetyczna 
w sektorze publicznym i mieszkaniowym. 

Zgodnie z aktualnym harmonogramem konkurs jest planowany na III kwartał br.



Typy projektów

1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych 

źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła.

3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.



Typ beneficjenta

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki

samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności

leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
5. Szkoły wyższe;
6. Organizacje pozarządowe;
7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
8. Towarzystwa budownictwa społecznego;



Poziom dofinansowania

• Maksymalny poziom % dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu to  85%

• Minimalny Wkład własny beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych to 15%

IZ RPO WSL może ustalić minimalną wartość projektu na etapie ogłoszenia o konkursie. 



Limity i ograniczenia w realizacji 
projektów 



Brak wsparcia dla:

• Projektów z zakresu głębokiej modernizacji energetycznej
zwiększających efektywność energetyczną (obliczaną dla energii
końcowej) poniżej 25% (dotyczy 1. typu projektu).

• Projektów z zakresu montażu indywidualnego źródła ciepła
zasilanego gazem lub biomasą o redukcji CO2 poniżej 30%
(dotyczy 2. typu projektu, za wyjątkiem przyłączania do sieci
cieplnej lub ogrzewania elektrycznego).



Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Działanie 5.3  Dziedzictwo kulturowe

Cel szczegółowy:
Zwiększona atrakcyjność obiektów kulturowych regionu 

Brak przewidzianych naborów w roku 2015



Typy projektów

1. Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Śląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2. Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów 
przynależnych do Szlaku Zabytków Techniki. 



Typ beneficjenta

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki 

samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; 
3. Instytucje kultury; 
4. Organizacje pozarządowe; 
5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych; 
6. Inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie 

odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, których 
ustawowym lub statutowym celem jest działalność w zakresie kultury. 



Poziom dofinansowania

• Maksymalny poziom % dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu to  85%

• Minimalny Wkład własny beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych to 15%



Limity i ograniczenia w realizacji 
projektów 



• Maksymalna wartość pojedynczego projektu w działaniu
wynosi 5 mln euro kosztów całkowitych.

• W ramach działania 5.3. kwalifikowane będą prace
w otoczeniu obiektu do kwoty 200 000 zł.



Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 

2014 - 2020



Oś priorytetowa VIII: Ochrona dziedzictwa kulturowego 
i rozwój zasobów kultury.

Priorytet inwestycyjny 6 c:
Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego 

i kulturowego.

Cele szczegółowe: Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa 
kulturowego oraz wzrost kompetencji, kulturowych społeczeństwa jako ważnych 

elementów konkurencyjności gospodarki.



W ramach inwestycji odnoszących się do ochrony dziedzictwa kulturowego wspierane 
będą projekty z zakresu :

• ochrony, zachowania i udostępnienia, w tym turystycznego, zabytkowych obiektów 
o znaczeniu ponadregionalnym, dotyczące renowacji zabytków nieruchomych wraz 
z otoczeniem,

• konserwacji zabytków ruchomych i ich digitalizacji (w przypadkach, kiedy została 
ujęta jako element projektu).



W ramach przedsięwzięć odnoszących się do rozwoju zasobów kultury realizowane będą
działania dotyczące:

• zwiększenia dostępu do zasobów kultury, 

• poprawy jakości funkcjonowania instytucji kultury, w tym poprzez podnoszenie
standardów infrastruktury oraz zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia
działalności kulturalnej i edukacyjnej.



W ramach VIII osi priorytetowej wparcie nie będzie kierowane na budowę od podstaw
nowej infrastruktury kulturalnej. W ramach realizowanych projektów możliwa będzie
m.in. przebudowa i rozbudowa istniejących instytucji kultury i edukacyjnych.

W ramach tego obszaru wsparcie uzyskają również szkoły i uczelnie artystyczne, które
oferując m.in. przestrzeń dla działalności twórczej, wystawienniczej i in. spełniają rolę
aktywnych instytucji kultury.

Wspierane będą także projekty uzupełniające inwestycje infrastrukturalne o elementy
związane z wykorzystaniem nowych technologii w obszarze kultury.



Ponadto promowane będą projekty, których jednym z elementów są zmiany techniczne
istniejącej infrastruktury, poprawiające dostępność dla osób niepełnosprawnych.
Wsparcie będzie ukierunkowane na projekty, które będą spójne ze Strategią Europa 2020
i jej inicjatywami flagowymi.

Inwestycje takie będą wspierać cele zrównoważonego rozwoju, a także będą przyczyniać
się do włączenia społecznego poprzez kulturę, promować otwartość i różnorodność
kulturową jako czynniki zwiększające mobilność społeczeństwa i budujące kapitał
społeczny.



Projekty realizowane w ramach VIII. osi priorytetowej będą przyczyniać się do
osiągania wymiernych i trwałych korzyści społeczno-gospodarczych, w tym poprzez
zwiększenie potencjału turystycznego, rozwój e-kultury oraz przemysłów kreatywnych
i przemysłów kultury. Ponadto, projekty będą badane pod kątem zgodności z celami
strategii terytorialnych, obowiązujących na obszarze planowanej interwencji.

Projekty realizowane w ramach Priorytetu będą przyczyniać się do wzrostu
kompetencji kulturowych oraz – w szczególności w odniesieniu do projektów
związanych ze szkolnictwem artystycznym – do wzrostu kreatywności społeczeństwa
(zwłaszcza przyszłych kadr przemysłów kultury i kreatywnych).



Beneficjentami w ramach priorytetu inwestycyjnego będą:

• instytucje kultury,
• archiwa państwowe,
• jednostki samorządu terytorialnego,
• szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego,
• kościoły i związki wyznaniowe,
• organizacje pozarządowe,
• podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Dziedzictwa

UNESCO.
• wsparcie będą mogły uzyskać również partnerstwa projektowe zawiązane przez

uprawnionych beneficjentów.



Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa

2014 - 2020



Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd

Typ projektu : cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Planowany termin naborów II/III kwartał 2015 r. 

Celem realizacji poddziałania jest digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów
archiwalnych i zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych
zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego
wykorzystania.

Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury



Beneficjenci:

• państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury,

• Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,

• ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,

• jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,

• biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia MKiDN z dnia 4.07.2012 roku 
w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego,

• partnerstwa zawiązane w ramach oraz pomiędzy ww. podmiotami oraz partnerstwa 
ww. podmiotów z przedsiębiorcami lub organizacjami pozarządowymi.



Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych 

wynosi 4 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych 
wynosi 50 mln EUR.



Programy 
Europejskiej Współpracy Terytorialnej

2014-2020 



INTERREG V A 
Republika Czeska - Polska 2014 -2020

Regiony objęte programem:
• po stronie czeskiej: Liberecki, Hradecki, Pardubicki, Ołomuniecki i Morawsko-Śląski
• po stronie polskiej: bielski i rybnicki (województwo śląskie), powiat pszczyński

(podregion tyski w województwie śląskim) powiat strzeliński (podregion wrocławski
w województwie dolnośląskim) jeleniogórski i wałbrzyski (województwo dolnośląskie),
nyski i opolski (województwo opolskie).

22 września 2014 r. został przedłożony Komisji Europejskiej – nie jest zatwierdzony 



OŚ PRIORYTETOWA 2: Rozwój potencjału przyrodniczego 
i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

2.1: Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój
potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów,
w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie
dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój.



Typy działań



1. Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych, ukierunkowane 
na ich wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju wspólnego pogranicza

2. Wspieranie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego 

• Rekonstrukcje, rewitalizacje i inne działania służące zachowaniu i odnowie atrakcji 
przyrodniczych i kulturowych, 

• działania zmierzające do większego włączenia atrakcji kulturowych i przyrodniczych do 
zrównoważonego ruchu turystycznego.

• Wydarzenia kulturalne, wykorzystujące dziedzictwo niematerialne (np. festiwale 
tradycji, pokazy rzemiosła tradycyjnego).



4. Wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne 
w dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych

• Wykorzystanie technologii mobilnych do wspólnej prezentacji i promocji atrakcji 
przyrodniczych i kulturowych wspólnego pogranicza (np. strony internetowe, portale 
społecznościowe, aplikacje mobilne, wykorzystanie QR Code itp.),

• wspólne kampanie promujące atrakcje przyrodnicze i kulturowe wspólnego obszaru,

• wspólny udział w targach i podobnych turystycznych wydarzeniach promocyjnych, w tym 
nabycie niezbędnych materiałów promocyjnych o charakterze długotrwałym, 
potrzebnych do tego typu promocji (banery, namioty promocyjne itp.).



5. Opracowania studyjne, strategie, plany zmierzające do 
wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych

• Poprawa wspólnego planowania, opartego na wysokiej jakości analizie potrzeb
i potencjałów na konkretnych obszarach geograficznych lub tematycznie
wyodrębnionych, będzie podstawą do zwiększenia koordynacji w zakresie ochrony
i wykorzystania tych zasobów, a tym samym do poszerzenia i zwiększenia efektywności
wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych w branży turystycznej



Typ Beneficjenta

• Władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia 

• Organizacje powołane przez władze publiczne 

• Organizacje pozarządowe 

• Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej 

• Kościoły i związki wyznaniowe 

• Stowarzyszenia i związki działające w obszarze turystyki 



INTERREG V A 
Polska- Słowacja 2014 -2020

Na realizację przedsięwzięć zostanie przeznaczone prawie 155 mln euro z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Najwięcej, bo aż połowa środków programu (tj. około 77,5 mln euro), zostanie
zainwestowane w ochronę, promowanie i rozwój zasobów środowiska i dziedzictwa kulturowego.

Regiony objęte programem:
Po stronie polskiej: krośnieński, przemyski, nowosądecki, oświęcimski i bielski, a także powiat
pszczyński w województwie śląskim, powiat rzeszowski i miasto Rzeszów w województwie
podkarpackim oraz powiat myślenicki w województwie małopolskim.
Po stronie słowackiej: Preszowski Kraj Samorządowy, Żyliński Kraj Samorządowy oraz powiat Spiska
Nowa Wieś w Kraju Koszyckim.



Oś priorytetowa 1: 
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego 

i kulturowego obszaru pogranicza

6c.  Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego



Typy działań:

• Utworzenie nowych oraz modernizacja już istniejących transgranicznych szlaków
turystycznych, w tym tematycznych szlaków kulturowych i związanej z nimi
infrastruktury,

• Wspólne transgraniczne projekty w zakresie odnowy i prac konserwatorskich,
modernizacji obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się na transgranicznych
szlakach turystycznych, w tym w zakresie efektywności energetycznej

• Programy współpracy między instytucjami, w tym wzajemna wymiana zabytków
ruchomych i muzealiów (np. wystawy tymczasowe, objazdowe, wspólne systemy
biletowe)



• Nawiązanie i rozwój transgranicznej współpracy międzysektorowej na rzecz dziedzictwa
obszaru pogranicza pomiędzy podmiotami takimi jak m.in.: środowisko akademickie,
instytucje kultury, samorządy, organizacje pozarządowe, parki narodowe i krajobrazowe
zintegrowane projekty w regionie pogranicza, organizacja tematycznych konferencji,
seminariów i warsztatów, współpraca instytucji i promocja wspólnych działań

• Wspólne transgraniczne działania edukacyjne promujące dziedzictwo kulturowe
i przyrodnicze

• skoordynowane programy/inicjatywy edukacyjne obejmujące zajęcia poświęcone
dziedzictwu historyczno-kulturowemu i ekologii oraz sport i kursy językowe



• Wspólna transgraniczna promocja poświęcona dziedzictwu kulturowemu
i przyrodniczemu terenu pogranicza 

• Opracowanie i wdrażanie wspólnych transgranicznych standardów/wytycznych 
w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

• Wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych do zachowania i promowania zasobów 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego, tworzenie 
wspólnych repozytoriów

• Wspólne szkolenia dla przewodników, konserwatorów i przedstawicieli instytucji 
zaangażowanych w działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 
pogranicza 



Typ Beneficjenta

• organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia, 

• jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług 
publicznych, 

• instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe, 

• organizacje pozarządowe non profit, 

• Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, 

• kościoły i związki wyznaniowe



Regionalny Punkt Kontaktowy w Bielsku-Białej

Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy w Bielsku-Białej
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Piastowska 40, pok. 330
43-300 Bielsko-Biała

Monika Drożdż
tel. +48 33 485 32 83
fax +48 33 485 32 83

e-mail: mdrozdz@slaskie.pl

mailto:%20mdrozdz@silesia-region.pl


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020



Działanie - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne 
lub kształtowanie przestrzeni publicznej

Poddziałanie: 7.4 - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych 
usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury,

i powiązanej infrastruktury

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje:
• Budowę, modernizację lub wyposażanie budynków pełniących funkcje kulturalne, 

w tym świetlic i domów kultury.
• Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego

Beneficjenci:
• gmina;
• instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST – w przypadku budowy, przebudowy, modernizacji 

lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne



Pomoc może być przyznana jeśli operacja:

• realizowana jest w miejscowości należącej do  gminy wiejskiej lub  gminy miejsko-
wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,; 

• będzie ogólnodostępna, w tym dostępna dla osób niepełnosprawnych;
• jest spójna z dokumentem planistycznym gminy, lub lokalną strategią rozwoju gminy lub 

planem rozwoju miejscowości;
• spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają 

zastosowanie do tej operacji;
• realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca 

posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez 
okres związania celem;

• jest składana przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest JST.



Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 500 000 zł na miejscowość
w okresie realizacji Programu, łącznie na inwestycje realizowane w ramach poddziałania:

Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości
przyrodniczej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury – na zakres
dotyczący budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących
funkcje kulturalne oraz kształtowania przestrzeni publicznej

Poziom pomocy finansowej wynosi 63.63% wkład własny – 36.37%



Działanie 7.3.5 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Poddziałanie 7.6 - Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową 
i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego 
i miejsc  o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów 

społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej.

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje:
• odnawianie lub poprawę stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących 

zachowaniu dziedzictwa kulturowego;
• zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie 

z przeznaczeniem na cele publiczne.



Beneficjenci:
• gmina,
• instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST.

Koszty kwalifikowalne obejmują:
• koszty zakupu, przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych;
• koszty prac konserwatorskich lub restauratorskich;
• koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
• koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.



Warunki kwalifikowalności - pomoc może być przyznana jeśli operacja:
• realizowana jest w miejscowości, należącej do gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej,
• będzie ogólnodostępna, w tym dostępna dla osób niepełnosprawnych;
• jest spójna z lokalną strategią rozwoju gminy, lub planem rozwoju miejscowości;
• spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa; 
• realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy; 
• składana jest przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest JST;
• dotyczy obiektu wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków.

Zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru – o przyznaniu pomocy decyduje liczba uzyskanych 
punktów na podstawie kryteriów dotyczących:
• nadania nowej funkcji odnowionemu obiektowi,
• oceny wartości zabytku
• lokalizacji inwestycji (preferencje dla operacji zlokalizowanych na obszarze o potencjale turystycznym),
• specyfiki regionu.

Wysokość pomocy  nie może przekroczyć – 500 000 zł;  poziom pomocy 63,63 %



Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 

(RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

LEADER realizuje cel szczegółowy 6B „wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach 

wiejskich” poprzez wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (LSR).

LSR to oddolnie tworzony w partnerstwie trzech sektorów dokument strategiczny 

dotyczący danego, spójnego obszaru. 

Ukierunkowanie wsparcia będzie zależeć od diagnozy obszaru, lokalnych potrzeb 

i priorytetów, wskazanych przez ww. partnerstwo, wspierane będą min.: 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej lub kulturalnej.



Fundusze Europejskie w Polsce www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Fundusze Europejskie w woj. śląskim www.rpo.slaskie.pl / www.efs.slaskie.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach www.efs.wup-katowice.pl

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości www.scp-slask.pl

Inne: www.parp.gov.pl

www.firma.gov.pl

www.zielonalinia.gov.pl

www.arimr.gov.pl

http://ewt.slaskie.pl/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.rpo.slaskie.pl/
http://www.efs.slaskie.pl/
http://www.efs.wup-katowice.pl/
http://www.scp-slask.pl/
http://www.firma.gov.pl/
http://www.firma.gov.pl/
http://www.zielonalinia.gov.pl/
http://www.arimr.gov.pl/
http://ewt.slaskie.pl/


Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Katowice, ul. Dąbrowskiego 23 (parter)

tel. 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418
punktinformacyjny@slaskie.pl

Punkt czynny w dni robocze:
poniedziałki  7:00 – 17:00

wtorek-piątek  7:30 – 15:30

mailto:punktinformacyjny@slaskie.pl


Dziękujemy za uwagę

Zapraszamy do kontaktu

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską 
w ramach Funduszu Spójności.


