
OPERACJE TYPU:

„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”,

„Kształtowanie przestrzeni publicznej”,

„Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”

w ramach działania „Podstawowe usługi

i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014–2020

Ramy prawne

Zasady przyznawania pomocy

Kryteria oceny wniosków

Rzeszów, 4 czerwca 2018r.
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UREGULOWANIA PRAWNE:

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jednolity Dz.U. 
z 2018r. Poz. 627)

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na 
operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu 
„Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i 
budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 (Dz.U. z 2017r. poz. 1737 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w 
sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub 
latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015r. Poz. 1755 z późn. zm.) 2



TERMIN NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

OPERACJE TYPU:

„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”,

„Kształtowanie przestrzeni publicznej”,

„Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”

Termin: Od 2 maja 2018r.  do 22 czerwca 2018 r.

Miejsce składania: sekretariat Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, pokój nr 432 w 

godzinach od 7:30 do 15:30

Wnioski można składać również w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie albo przez nadanie przesyłki rejestrowanej w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 j.t. z późn. zm.)
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LIMIT ŚRODKÓW

• „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” – 907 339 euro - 3 913 807 zł

• „Kształtowanie przestrzeni publicznej” – 1 361 010 euro – 5 870 717 zł

• „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” – 2 268 349 euro – 9 784 523 zł

Kurs euro publikowany przez EBC z dnia 30.05.2018r. – 4,3135 
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ZAKRES POMOCY

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie:

1. budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych pełniących 

funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury;

2. kształtowania przestrzeni publicznej;

3. odnawiania lub poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących 

zachowaniu dziedzictwa kulturowego, lub zakupu obiektów budowlanych 

charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z 

przeznaczeniem na cele publiczne.
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KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC
1. GMINA w zakresie:

- budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych pełniących funkcje 
kulturalne, w tym świetlic i domów kultury;

- kształtowania przestrzeni publicznej;

- odnawiania lub poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących 
zachowaniu dziedzictwa kulturowego, lub zakupu obiektów budowlanych 
charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem 
na cele publiczne.

2. INSTYTUCJA KULTURY, dla której organizatorem jest jednostka samorządu 
terytorialnego, w zakresie:

- budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych pełniących funkcje 
kulturalne, w tym świetlic i domów kultury;

- odnawiania lub poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących 
zachowaniu dziedzictwa kulturowego, lub zakupu obiektów budowlanych 
charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem 
na cele publiczne.
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KWOTA WSPARCIA
• Pomoc jest przyznawana w wysokości do 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych.

• Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, łącznie na 
wszystkie zakresy, wynosi 500 000 zł na miejscowość.

• W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego 
zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 
wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, 
przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych 
kosztów. 

• Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w 
wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

• Koszty związane z budową mikroinstalacji nie mogą przekroczyć 30% 
kosztów kwalifikowalnych, z wyłączeniem kosztów ogólnych.
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KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Refundacji podlegają następujące koszty kwalifikowalne:

1. koszty ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.,str. 487, z późn. zm.),

2. budowy lub przebudowy obiektów budowlanych lub prac konserwatorskich

lub restauratorskich,

3. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie 
dotyczącym odnawiania lub poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych, 
służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, lub zakupu obiektów budowlanych 
charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na 
cele publiczne – również wyposażenia stanowiącego eksponaty,
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KOSZTY KWALIFIKOWALNE

4. zakupu obiektów budowlanych – w przypadku operacji w zakresie dotyczącym odnawiania lub 
poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa 
kulturowego, lub zakupu obiektów budowlanych charakterystycznych dla tradycji budownictwa w 
danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne,

5. 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 
dotyczącym odnawiania lub poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących 
zachowaniu dziedzictwa kulturowego, lub zakupu obiektów budowlanych charakterystycznych 
dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne,

6. zakupu usług,

7. podatku od towarów i usług (VAT), który jest kwalifikowalny zgodnie z art. 69

ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013.

Koszty, które mają zostać uznane za koszty kwalifikowalne muszą być

uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz

racjonalne.
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KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały 
poniesione:

a) od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od 
dnia 1 stycznia 2014 r.,

b) zgodnie z przepisami:

– o zamówieniach publicznych – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,

– ustawy określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami 
wydanymi na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy – w przypadku gdy te przepisy mają 
zastosowanie,

c) w formie rozliczenia bezgotówkowego;

d) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji 
wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c 
ppkt i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.
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WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY [1]:

Pomoc jest przyznawana na operację która spełnia następujące warunki:

1. koszty kwalifikowalne operacji nie będą współfinansowane z funduszy 
strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu 
finansowego;

2. Operacja będzie realizowana nie więcej niż w dwóch etapach, a wykonanie zakresu 
rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie 
przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o 
płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 12 
miesięcy od dnia zawarcia umowy, a w przypadku operacji realizowanej w dwóch 
etapach – 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 
2023 r.;

3. Operacja będzie realizowana na obszarze należącym do:

a) gminy wiejskiej lub

b) gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 mieszkańców, 
lub

c) gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców;
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WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY [2]:

4. operacja będzie realizowana na nieruchomości będącej własnością podmiotu 

ubiegającego się o przyznanie pomocy lub na nieruchomości, do której posiada on 

prawo do dysponowania nią przez okres realizacji operacji oraz co najmniej przez 

okres trwałości operacji;

5. operacja będzie wynikać z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, jeżeli został sporządzony dla obszaru, na którym będzie 

realizowana operacja albo z decyzji ostatecznej o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu – w przypadku operacji dotyczącej zagospodarowania 

terenu;

6.operacja będzie spójna z dokumentem strategicznym dotyczącym obszaru, na 

którym jest planowana realizacja operacji, określającym strategię rozwoju oraz 

obszary lub cele lokalnej polityki rozwoju;
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WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY [3]:

7. po zrealizowaniu operacji obiekt budowlany będący jej przedmiotem będzie 
ogólnodostępny, w tym dostępny dla osób niepełnosprawnych;

8. suma kosztów całkowitych operacji nie przekroczy dwukrotności wysokości pomocy 
na tę operację ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich;

9. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

10. dla operacji wydano decyzję ostateczną o środowiskowych uwarunkowaniach, 
jeżeli jest wymagana;

11.obiekt budowlany będący przedmiotem operacji na dzień ogłoszenia naboru 
wniosków o przyznanie pomocy jest wpisany do rejestru zabytków lub wojewódzkiej 
ewidencji zabytków – w przypadku operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa 
tradycyjnego”;

12.w przypadku instytucji kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu 
terytorialnego, planowana do realizacji operacja została zaakceptowana przez tę 
jednostkę.
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LISTA OPERACJI

Właściwy organ samorządu województwa, niezwłocznie po przyznaniu punktów

za kryteria wyboru operacji w ramach danego typu operacji, sporządza i podaje

do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo

samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej

jednostce listę, która zawiera informację o kolejności przysługiwania pomocy

w ramach tego typu operacji.

Lista operacji:

• zawiera określenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz

liczbę punktów, tytuł operacji i kwotę pomocy,

• jest zatwierdzana przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Ocenie merytorycznej podlegają operacje, które zgodnie z kolejnością

przysługiwania pomocy mieszczą się w 150% limitu środków

przewidzianych na dany typ operacji.
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UZUPEŁNIENIE WNIOSKU O PRZYZNANIE

POMOCY

2 uzupełnienia wniosku o przyznanie pomocy

Jeżeli we wniosku o przyznanie pomocy na operację umieszczoną na liście, 
stwierdzono braki, właściwy organ samorządu województwa wzywa, w formie 
pisemnej, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do usunięcia tych 
braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie usunął wszystkich 
braków, wzywa się go ponownie, w formie pisemnej, do usunięcia pozostałych 
braków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy mimo ponownego 
wezwania, nie usunął braków w terminie, pomocy nie przyznaje się, o czym 
właściwy organ samorządu województwa informuje, w formie pisemnej, 
podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, podając przyczyny odmowy 
przyznania pomocy. 15



Dziękuję za uwagę
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