UCHWALA
ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO
z dnia ..^JtfMXV.

2018 roku

w sprawie ustalenia terminu i miejsca skfadania wnioskow o przyznanie pomocy na
operacje typu "Inwestycje w obiekty petnia.ce funkcje kulturalne"
w ramach dziatania "Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"
obje^ego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z pozn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o wspieraniu rozwoju obszarow wiejskich z udzialem srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. z 2017 r. poz. 562 z pozn. zm.), a takze § 13 ust. 1 i § 8 ust, 1 i ust. 2 pkt 4 rozporzadzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegotowych warunkow i trybu przyznawania
oraz wyplaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w obiekty pelniace funkcje kulturalne", operacje
typu "Ksztaltowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu "Ochrona zabytkow i

budownictwa

tradycyjnego" w rarnach dziatania "Podstawowe uslugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objejego
Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 {Dz. U. z 2017 r,, poz. 1737 z pozn. zm.)
oraz § 2 rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 pazdziernika 2015 r. w sprawie wysokosci
limitow srodkow doste_pnych w poszczegolnych wojewodztwach lub latach w ramach okreslonych dzialah
lub poddziatah Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r,, poz. 1755 z pozn.
zm.) uchwala sie., co naste.puje:

§ 1. Wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje w obiekty pelniace funkcje
kulturalne" w ramach dziafania "Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objejego
Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020

skiadane b§da, w dniach od 16 kwietnia

2018 roku do 8 czerwca 2018 roku, w siedzibie Departamentu Programow Rozwoju Obszarow Wiejskich
Urz^du Marszaikowskiego Wojewodztwa Lubuskiego przy al. Zjednoczenia 104a w Zielonej Gorze afbo przez
nadanie rejestrowanej przesylki pocztowej za pomocy operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe {Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z pozn. zm.). Udoste_pnia si? formularz
wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o ptatnosc oraz formularz umowy na stronie internetowej
Urze_du Marszatkowskiego Wojewodztwa Lubuskiego prow2014-2020.lubuskie.pl.

§ 2, Ogbszenie dotyczace naboru wnioskow o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu
"Inwestycje w obiekty pefniace funkcje kulturalne" w ramach dzialania "Podstawowe uslugi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich" objejego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z zasadami
przyznawania punktow decydujacych o koiejnosci przyslugiwania pomocy stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej
uchwaty.
§ 3. Wykonanie uchwafy powierza si§ Marszafkowi Wojewodztwa Lubuskiego,

§ 4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zatacznik Nr 1 do
Uchwaly

Nrf$f/.3f(£&//j$!,

Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego
ia.*(C.Mia/:t&. 2018 roku

Lubusteie
Wartcjachodu

..Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich:
Europa inwestujqca w obszary wiejskie".
Ogloszenie opracowane przez Departament PROW Urza^d Marszatkowski Wojew6dztwa Lubuskiego.
Instytucja Zarz^dzaj^ca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zarza^d Wojewodztwa Lubuskiego
oglasza nabor wnioskow o przyznanie pomocy finansowej

na operacje typu "Inwestycje w obiekty petniqce funkcje kulturalne"
w ramach dziatania "Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"
obj^tego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020

Zarzad Wojewodztwa Lubuskiego zaprasza do sktadania wnioskow o przyznanie pomocy finansowej na
operacje typu "Inwestycje w obiekty pelniqce funkcje kulturalne" w ramach dziatania "Podstawowe usiugi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich" obj^tego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 20142020 w terminie od 16 kwietnia 2018 r. do 8 czerwca 2018 r.
Miejsce sktadania wnioskow: Wnioskodawcy zainteresowani udziatem w konkursie (qminy oraz instytucje
kulturv, dla ktorych orqanizatorem sa iednostki samorzadu tervtorialnego) sktadaja^ wypetnione wnioski wraz
z zatacznikami w sekretariacie

Departamentu Programow Rozwoju Obszarow Wiejskich

Urze,du

Marszatkowskiego Wojewodztwa Lubuskiego przy al. Zjednoczenia 104a w Zielonej Gorze, w poniedziatek
w godz, od 8.00 do 15.30, od wtorku do pia^tku w godz. od 7.30 do 15.30, albo przez nadanie rejestrowanej
przesytki pocztowej za pomocy operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z pozn. zm.),

Zasady przyznawania punktow:
0 kolejnosci przyslugiwania pomocy na operacje typu "Inwestycje w obiekty pefnia.ce funkcje kulturalne"
decydowafa bedzie suma punktow przyznanych na podstawie kryteriow wyboru operacji.
Pomoc moze bye przyznana na realizacj? operacji, ktora uzyskata co najmniej 16 punktow. wedlug kolejnosci

ustalonej przy zastosowaniu kryteriow wyboru operacji - od operacji, ktora uzyskala najwi^ksz^ liczbe.
punktow, do operacji, ktora uzyskala najmniejsza, liczb$ punktow
- z zastrzezeniem limitu srodkow w wysokosci 1 000 000 euro (na podstawie rozporzadzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokosci limitow srodkow dost^pnych w poszczegolnych wojewodztwach

lub latach w ramach okreslonych dzialah lub poddziafah Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 20142020).
Zgodnie z § 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegolowych warunkow i trybu przyznawania oraz wyptaty pomocy finansowej na operacje typu
"Inwestycje w obiekty pelniace funkcje kulturalne", operacje typu "Ksztaltowanie przestrzeni publicznej" oraz
operacje typu "Ochrona zabytkow i budownictwa tradycyjnego" w ramach dziatania "Podstawowe uslugi
1 odnowa wsi na obszarach wiejskich" objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020
dla Wojewodztwa Lubuskiego okreslone zostaty nast^pujace kryteria wyboru operacji:
1)

Operacja przewiduje, ze po jej zrealizowaniu w obiekcie budowlanym bedacym jej przedmiotem beda^

prowadzone zajecia artystyczne, nauka jezykow obcych, zajecia opiekuhczo-wychowawcze lub inne inicjatywy
spoleczne wskazane we wniosku o przyznanie pomocy, ktore b§d^ mialy charakter staly lub b§d^ sie
odbywaly cyklicznie, lecz nie rzadziej niz raz w miesiacu, przez co najmniej 9 miesi§cy w danym roku w
okresie trwafosci operacji, tj. w okresie pi^ciu lat od platnosci kohcowej na rzecz beneficjenta - 4 punkty;
Podstawa^ przyznania punktow bedzie zala^czony do wniosku o przyznanie pomocy ,,Plan dzialalnosci obiektu"
petnia^cego funkcje kulturalne zawieraja^cy nazw$ inicjatywy spolecznej, jej szczegofowy opis, ilosc godzin,
termin. W przypadku inicjatyw spofecznych, ktore b$dajrwaly krocej niz okres trwaJosci operacji nalezy miec
na uwadze zapewnienie zachowania ,,ciajglosci czasowej" tj. prowadzenia w okresie pi^ciu lat od platnosci
kohcowej zaj^c artystycznych, nauki jezykow obcych, zaj^c opiekuhczo-wychowawcze lub innych inicjatyw
spolecznych. Faktyczna realizacja takiej deklaracji bedzie obj^ta szczegotowa^ ocena, na etapie wniosku o
platnosc oraz bedzie rnonitorowana w okresie trwaiosci operacji.
2)

Podstawowy dochod podatkowy gminy, w ktorej bedzie realizowana operacja, w przeliczeniu na

mieszkahca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego, opublikowany
przez urza^d obsluguja^cy ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych do stosowania w roku, w ktorym
nastapilo ogloszenie o naborze wnioskow o przyznanie pomocy, ksztaltuje si^ na poziomie:
a) nie wi^cej niz 50% sredniej krajowej - 3 punkty,
b) powyzej 50% sredniej krajowej i nie wi^cej niz 75% sredniej krajowej - 2 punkty,
c) powyzej 75% sredniej krajowej i nie wi^cej niz 100% sredniej krajowej -1 punkt;

Zestawienie gmin sporzadzone w oparciu o dane Ministerstwa Finansow, zawierajace informacje o dochodzie
podatkowym oraz przyznanej na jego podstawie liczbie punktow zostanie opublikowane nie pozniej niz w dniu
rozpocz^cia

naboru

na

stronie

Urz§du

Marszalkowskiego

Wojewodztwa

Lubuskiego

prow2014-2020.lubuskie.pl (Aktualnosci PROW 2014-2020).
3)

Operacja uwzgl^dnia zastosowanie rozwiazari, ktore s^ innowacyjne co najmniej w skali

wojewodztwa, w tym rozwiazah organizacyjnych, technicznych lub technologicznych, ktore zapewnia^warunki
dla tworzenia wysokiej jakosci oferty kulturalnej dost^pnej dla zroznicowanych grup odbiorcow - 3 punkty;
Wnioskodawca ma obowiazek uzasadnic innowacyjnosc danej operacji poprzez jej szczegotowy opis, w tym
zataj:zeme do wniosku stosownych dokumentow potwierdzajacych wskazana^ we wniosku o przyznanie
pomocy innowacyjnosc np. opinia stowarzyszenia architektow, stowarzyszenia inzynierow budownictwa,
branzowej uczelni wyzszej, wojewodzkiego domu kultury,
4)

Operacja uwzgl^dnia wyposazenie obiektu budowlanego

b^dacego przedmiotem operacji w

mikroinstalacje,, ktora b^dzie zapewniala pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania tego obiektu na
energi§ elektryczna^ lub cieplna^ albo obiekt budowlany b^dacy przedmiotem operacji jest wyposazony w
mikroinstalacj§, ktora zapewnia pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania tego obiektu na energi§
elektrycznajub cieplna^- 3 punkty;
Potwierdzenie spetnienia warunku stanowic b^dzie audyt energetyczny lub opinia certyfikowanego instalatora
instalacji odnawialnego zrodla energii o mozliwosci zapewnienia pokrycia co najmniej w 50% zapotrzebowania
na energi§ elektryczna^ lub cieplna^ przez istniejaca^ lub wybudowana^ w ramach operacji instalacj§
odnawialnego zrodla energii lub inny dokument wystawiony przez osob$ lub podmiot posiadajacy uprawnienia
w tym zakresie.
Wnioskodawca, ktory wskazat, ze przewiduje wyposazenie obiektu w instalacj§ lub juz ja, posiada powinien
dola^czyc dokument opisujacy instalacj?, m.in. jej parametry techniczne, moc w rozbiciu na energi§ elektryczna^
oraz cieplna^.
5)

Operacja przewiduje powstanie i utrzymanie przez okres trwalosci operacji, tj. w okresie pi^ciu lat od

platnosci kohcowej na rzecz beneficjenta, albo utrzymanie przez ten okres:
a) co najmniej dwoch miejsc pracy w przeliczeniu na pelne etaty srednioroczne - 3 punkty,
b) jednego miejsca pracy w przeliczeniu na petne etaty srednioroczne - 2 punkty,
c) miejsca pracy w wymiarze 0,5 etatu w przeliczeniu na petne etaty srednioroczne -1 punkt;
Podstawa^ przyznania punktow b^dzie oswiadczenie Wnioskodawcy odnosnie utworzenia i/lub utrzymania
w okresie pi§ciu lat od platnosci koiicowej miejsc pracy w przeliczeniu na pefne etaty srednioroczne.
Faktyczna realizacja takiej deklaracji b§dzie obje_ta szczegolowa, ocena^ na etapie wniosku o platnosc oraz
b^dzie monitorowana w okresie trwalosci operacji.

6)

Operacja b^dzie realizowana w gminie, w ktorej g^stosc zaludnienia ustalona wedlug najnowszych na

dzien ogfoszenia naboru wnioskow o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych oglaszanych,
udost^pnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej wynosi:
a) co najmniej 60 osob/km2 - 2 punkty,
b) co najmniej 25 osob/km2 i mniej niz 60 osob/km2 -1 punkt;
Zestawienie gmin sporzadzone w oparciu o dane dost^pne w Banku Danych Lokalnych Giownego Urz^du
Statystycznego (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start), zawierajace informacje o liczbie ludnosci na 1 km2 oraz
przyznanej na tej podstawie liczbie punktow zostanie opublikowane nie pozniej niz w dniu rozpocz^cia naboru
na stronie Urz^du Marszafkowskiego Wojewodztwa Lubuskiego prow2014-2020,lubuskie.pl (Aktualnosci
PROW 2014-2020),
7)

Srednia stopa bezrobocia w powiecie, na ktorego obszarze jest planowana realizacja operacji,

w okresie ostatnich 12 miesi^cy poprzedzajacych miesiac rozpocz^cia terminu sktadania wnioskow
o przyznanie pomocy byte wyzsza albo r6wna sredniej krajowej stopie bezrobocia w tym okresie - 1 punkt;
Zestawienie powiatow sporzadzone w oparciu o dane dost^pne w Banku Danych Lokalnych Giownego Urz§du
Statystycznego fhttps://bdl.stat.gov.pl/BDL/start), zawierajace informacje o stopie bezrobocia rejestrowanego
oraz przyznanych na tej podstawie punktach zostanie opublikowane nie pozniej niz w dniu rozpocz^cia naboru
na stronie Urz§du Marszalkowskiego Wojewodztwa

Lubuskiego prow2014-2020,lubuskie.pl (Aktualnosci

PROW 2014-2020).
8}

Operacja b^dzie realizowana w gminie, w ktorej na dzien ogtoszenia naboru wnioskow o przyznanie

pomocy wyste.puje co najmniej jedna z form ochrony przyrody okreslona w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz, U. z 2016 r. poz. 2134, z pozn. zm.) -1 punkt,
Weryfikacja b§dzie prowadzona w oparciu o ogolnodost^pne bazy danych np. prowadzony przez Generalnego
Dyrektora

Ochrony

Srodowiska

Centralny

Rejestr

Form

Ochrony

Przyrody:

http://crfop.qdos.qov.pl/CRFOP/search.isf,
9)

Operacja dotyczy budowy lub przebudowy obiektu budowlanego - 4 punkty,

Weryfikacja prowadzona b^dzie na podstawie zafacznikow do wniosku: kopii decyzji pozwolenia na
budowe/przebudowe obiektu budowlanego lub zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych w zakresie
przebudowy obiektu budowlanego, badz z zawartosci Programu funkcjonalno-uzytkowego sporzadzonego
zgodnie z zapisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U, z 2013r. poz. 1129), dota^czonych do wniosku o
przyznanie pomocy.
10)

W miejscowosci, w ktorej b^dzie realizowana operacja, nie byla realizowana operacja z zakresu

inwestycji dotyczacych obiektow budowlanych pefniacych funkcje kulturalne w ramach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013 - 4 punkty,

Weryfikacja prowadzona b§dzie przez pracownikow Departamentu Programow Rozwoju Obszarow Wiejskich
na podstawie dost^pnej bazy danych operacji w zakresie inwestycji dotyczapych obiektow budowlanych

pelniacych funkcje kulturalne w ramach PROW 2007-2013 (np. Aplikacja OFSA DD 2007-2013).
11)

Liczba osob zamieszkalych w miejscowosci, w ktorej b§dzie realizowana operacja, wedlug stanu na

dzieh 31 grudnia roku poprzedzajacego rok ogloszenia naboru wnioskow o przyznanie pomocy wynosi:
- co najmniej 301 - 4 punkty,
-201-300-3 punkty,

-100-200-2 punkty;
Weryfikacja b§dzie prowadzona podstawie zaswiadczenia wystawionego przez wojta/burmistrza okreslajacego
liczb§ mieszkahcow miejscowosci, w ktorej b^dzie realizowana operacja, wg stanu na dzieh 31 grudnia roku
poprzedzajacego rok ogloszenia naboru wnioskow o przyznanie pomocy - oryginal
Formularz wniosku oraz tnstrukcja wypelniania wniosku dostepne s^ na stronie Urz^du Marszalkowskiego
Wojewodztwa

Lubuskiego

Departamentu

Program6w

Rozwoju

Obszarow

Wiejskich

Drow2Q14-2020.lubuskie.pl.
Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskac mozna w sekretariacie Departamentu Programow Rozwoju
Obszarow Wiejskich Urz§du Marszalkowskiego Wojewodztwa Lubuskiego przy al. Zjednoczenia 104a
w Zielonej Gorze tel. 68 45 65 225, e-mail: sekretariat.dfw@lubuskie.pl

