UCHWALA NR &
ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO
z dnia ,$Qt$ftfi£t£k

2018 roku

w sprawie ustalenia terminu i miejsca sktadania wnioskow o przyznanie pomocy na
operacje typu "Ochrona zabytkow i budownictwa tradycyjnego"
w ramach dziatania "Podstawowe uslugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"
obj^tego 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 udziatem 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 § 10 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 "Ksztattowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu "Ochrona zabytkow i budownictwa
tradycyjnego" w ramach dzialania "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 dost^pnych w poszczegolnych wojewodztwach lub latach w ramach okreslonych dziateri
lub poddziatah Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 {Dz. U, z 2015 r., poz. 1755 z pozn.
zm.) uchwala sie., co nast^puje:

§ 1. Wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Ochrona zabytkow i budownictwa
tradycyjnego" w ramach dziatania "Podstawowe usfugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" obje.tego
Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020

skladane b§da^ w dniach od 16 kwietnia

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

§ 2. Ogtoszenie dotyczace naboru wnioskow o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu
"Ochrona zabytkow i budownictwa tradycyjnego" 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 kolejnosci przyslugiwania pomocy stanowi zaiacznik nr 1 do niniejszej
uchwaly.
§ 3. Wykonanie uchwafy powierza si§ Marszalkowi Wojewodztwa Lubuskiego,
§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Zalacznik Mr 1 do
Uchwaly

^Mtf/.&?$//X

Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego

Lubushie
Wane zachodu

ViBk*
iftsS*
*a&a>
TW*- •

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz ROZWOJU Obszarow Wiejskich:
Europa inwestuja.ca w obszary wiejskie".
Ogloszenie opracowane przez Departament PROW Urza.d Marszatkowski Wojewodztwa Lubuskiego.
Instytucja Zarza.dzajaca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zarzajd Wojewodztwa Lubuskiego
ogtasza nabor wnioskow o przyznanie pomocy finansowej
na operacje typu "Ochrona zabytkow i budownictwa tradycyjnego"
w ramach dzialania "Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"
obj^tego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020
Zarza^d Wojewodztwa Lubuskiego zaprasza do skladania wnioskow o przyznanie pomocy finansowej na
operacje typu "Ochrona zabytkow i budownictwa tradycyjnego" w ramach dzialania "Podstawowe uslugi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objejego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 20142020 w terminie od 16 kwietnia 2018 r. do 8 czerwca 2018 r.
Miejsce skladania wnioskow: Wnioskodawcy zainteresowani udziatem w konkursie (qminy oraz instytucje
kultury, dla ktorych orqanizatorem sa iednostki samorzadu terytorialneqo) skJadaja^ wypelnione wnioski wraz
z zalacznikami w sekretariacie

Departamentu Programow Rozwoju Obszarow Wiejskich Urze_du

Marszalkowskiego Wojewodztwa Lubuskiego przy al. Zjednoczenia 104a w Zielonej Gorze, w poniedzialek
w godz. od 8,00 do 15.30, od wtorku do piqtku 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. z2017r. poz. 1481 zpozn. zm.},
Zasady przyznawania punktow:
0 kolejnosci przystugiwania pomocy na operacje typu "Ochrona zabytkow i budownictwa tradycyjnego"
decydowala b^dzie suma punktow przyznanych na podstawie kryteriow wyboru operacji.

Pomoc moze bye przyznana na realizacje. operacji, ktora uzyskaJa co naimniei 16 punktow, wedlug kolejnosci
ustalonej przy zastosowaniu kryteriow wyboru operacji - od operacji, ktora uzyskata najwieksza. liczbe.
punktow, do operacji, ktora uzyskafa najmniejsz^Jiczb? punktow

- z zastrzezeniem limitu srodkow w wysokosci 1 364 827 euro (na podstawie rozporzadzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokosci limitow srodkow dost^pnych w poszczegolnych wojew6dztwach

lub iatach w ramach okreslonych dzialah lub poddzialah Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 20142020).
Zgodnie z § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegofowych 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 dzialania "Podstawowe uslugi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich" obj^tego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020
dla Wojewodztwa Lubuskiego okreslone zostaty nast^pujqpe kryteria wyboru operacji:

1)

Do wniosku o przyznanie pomocy zaiapzono opinie. wojewodzkiego konserwatora zabytkow o zlym

stanie technicznym zabytku i koniecznosci natychmiastowego podj^cia prac o charakterze interwencyjnym - 5
punktow;

Do prawidtowej weryfikacji tego kryterium niezb§dne b^dzie dotaczenie przez wnioskodawc? do wniosku
0 przyznanie pomocy opini§ wojewodzkiego konserwatora zabytkow o zlym stanie technicznym zabytku
1 koniecznosci natychmiastowego podj^cia prac o charakterze interwencyjnym,
2}

W wyniku realizacji operacji:

a) wi^cej niz 50% dotychczas uzywanej powierzchni obiektu budowlanego b§dacego jej przedmiotem uzyska
nowe przeznaczenie i b^dzie sluzylo celom edukacyjnym, kulturalnym lub promocyjnym danego regionu - 4
punkty,
b) nie wie.cej niz 50% i nie mniej niz 30% powierzchni obiektu budowlanego be.dacego jej przedmiotem uzyska
nowe przeznaczenie i be_dzie stuzyb celom edukacyjnym, kulturalnym lub promocyjnym danego regionu - 3
punkty,
c) mniej niz 30% i nie mniej niz 20% powierzchni obiektu budowlanego bejdacego jej przedmiotem uzyska
nowe przeznaczenie i b^dzie sluzyio celom edukacyjnym, kulturalnym lub promocyjnym danego regionu - 1
punkt;
Do prawidbwej weryfikacji tego kryterium niezbe_dne be^dzie dolaczenie przez wnioskodawc^ do wniosku o
przyznanie pomocy szczegolowego opisu dotyczacego uzyskania przez obiekt budowlany nowego
przeznaczenia (wskazane jest rowniez zalaczenie do przedmiotowego opisu map lub szkicow sytuacyjnych
oraz rysunkow charakterystycznych, ktore pozwol^ na szybka^ i sprawna, ocen? tego kryterium).
3)

obiekt budowlany be_dacy przedmiotem operacji na dzieh ogloszenia naboru wnioskow o przyznanie

pomocy jest wpisany:

a) do rejestru zabytkow - 4 punkty,

b) do wojewodzkiej ewidencji zabytkow - 2 punkty;
Do prawidtowej weryfikacji tego kryterium niezb^dne b§dzie dolaczenie przez wnioskodawc^ do wniosku o
przyznanie pomocy dokumentu potwierdzajacego wpisanie obiektu budowlanego do rejestru zabytkow lub do
wojewodzkiej ewidencji zabytkow.
4)

Operacja b§dzie realizowana w powiecie, w ktorym na 1000 zamieszkalych osob wedlug najnowszych

na dzieh ogloszenia naboru wniosk6w o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych
oglaszanych, udost^pnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej przypada:
a) co najmniej 100 noclegow udzielonych turystom - 3 punkty,
b) mniej niz 100 i co najmniej 50 noclegow udzielonych turystom - 2 punkty,
c) mniej niz 50 i co najmniej 10 noclegow udzielonych turystom - 1 punkt;
W przypadku gdy na podstawie najnowszych na dzieh ogloszenia naboru wnioskow o przyznanie pomocy
wynikowych informacji statystycznych oglaszanych, udost^pnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z
przepisami o statystyce publicznej nie mozna ustalic informacji, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lub § 10 ust.
1 pkt 4 rozporzadzenia MRiRW, informacje te ustala si? wedfug najnowszych na dzieh ogloszenia naboru
wnioskow o przyznanie pomocy informacji zawartych w gminnych ewidencjach obiektow turystycznych
w zakresie liczby miejsc noclegowych.
5)

operacja uwzgl^dnia zastosowanie rozwiazah, ktore sajnnowacyjne co najmniej w skali wojewodztwa,

w tym rozwia_zah organizacyjnych, technicznych lub technologicznych, ktore zapewnia^ warunki dla tworzenia
wysokiej jakosci oferty turystycznej, edukacyjnej lub kulturalnej - 3 punkty;
Wnioskodawca ma obowiazek uzasadnic innowacyjnosc danej operacji poprzez jej szczegotowy opis, w tym
zataczenie 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.
6)

Operacja be/Jzie realizowana w gminie, w ktorej na dzieh ogloszenia naboru wnioskow o przyznanie

pomocy wyst^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 be_dzie prowadzona woparciu 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.
7)

operacja na dzieh ogloszenia naboru wnioskow o przyznanie pomocy jest spojna z aktualnym

gminnym programem opieki nad zabytkami obowiazujacym w gminie, w ktorej b^dzie realizowana operacjaj
lub w tej gminie na dzieh ogloszenia naboru wnioskow o przyznanie pomocy jest prowadzona gminna
ewidencja zabytkow - 4 punkty,

Weryfikacja prowadzona bedzie na podstawie zalacznikow do wniosku: aktualny gminny programem opieki
nad zabytkami obowiazujacym w gminie, w ktorej bedzie realizowana operacja, lub w tej gminie na dzieh
ogtoszenia naboru wnioskow o przyznanie pomocy jest prowadzona gminna ewidencja zabytkow.

8}

liczba zabytkow nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkow znajdujacych si§ w gminie, w ktorej

bedzie realizowana operacja, na dzieh ogloszenia naboru wnioskow o przyznanie pomocy wynosi:
-co najmniej 1 6 - 4 punkty,
-11-15-3 punkty,
-6-10-1 punkt,
Weryfikacja prowadzona be_dzie na podstawie dostarczonego przez wnioskodawc? wykazu zabytkow

wpisanych do rejestru zabytkow znajdujacych sie_ na terenie gminy prowadzonym przez Wojewodzki Urzad
Ochrony Zabytkow w Zielonej Gorze.

9)

operacja bedzie realizowana w miejscowosci, przez ktora^ na dzieh ogtoszenia naboru wnioskow

o przyznanie pomocy przebiega co najmniej jeden oznakowany szklak turystyczny - 4 punkty;
Podstawa^przyznania punktow bedzie dostarczenie dokumentow (cz§sc opisowa i graficzna) potwierdzajacych
przebieg oznakowywanych szlakow turystycznych przez miejscowosc, w ktorej planowana jest realizacja
operacji.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypelniania wniosku dost^pne sa^ na stronie Urzedu Marszatkowskiego
Wojewodztwa

Lubuskiego

Departamentu

Programow

Rozwoju

Obszarow

Wiejskich

prow2014-2020.lubuskie.pl.

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

