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KRYTERIA WYBORU OPERACJI – operacje typu „Inwestycje 
w obiekty pełniące funkcje kulturalne”
1. operacja przewiduje, że po jej zrealizowaniu w obiekcie budowlanym będącym jej 
przedmiotem będą prowadzone zajęcia artystyczne, nauka języków obcych, zajęcia opiekuńczo-
wychowawcze lub inne inicjatywy społeczne wskazane we wniosku o przyznanie pomocy, które 
będą miały charakter stały lub będą się odbywały cyklicznie, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, 
przez co najmniej 9 miesięcy w danym roku w okresie trwałości operacji – 4 punkty;

2. podstawowy dochód podatkowy gminy, w której będzie realizowana operacja, w przeliczeniu 
na mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 
opublikowany przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych do 
stosowania w roku, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, 
kształtuje się na poziomie:

a) nie więcej niż 50% średniej krajowej – 3 punkty,

b) powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej krajowej –

2 punkty,

c) powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej –

1 punkt;
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KRYTERIA WYBORU OPERACJI – operacje typu „Inwestycje 
w obiekty pełniące funkcje kulturalne”
3. operacja uwzględnia zastosowanie rozwiązań, które są innowacyjne co najmniej w skali 
województwa, w tym rozwiązań organizacyjnych, technicznych lub technologicznych, które 
zapewnią warunki dla tworzenia wysokiej jakości oferty kulturalnej dostępnej dla 
zróżnicowanych grup odbiorców – 3 punkty;

4. operacja uwzględnia wyposażenie obiektu budowlanego będącego przedmiotem operacji w 
mikroinstalację, która będzie zapewniała pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania tego 
obiektu na energię elektryczną lub cieplną, albo obiekt budowlany będący przedmiotem operacji 
jest wyposażony w mikroinstalację, która zapewnia pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania 
tego obiektu na energię elektryczną lub cieplną – 3 punkty;

5. operacja przewiduje powstanie i utrzymanie przez okres trwałości operacji, albo utrzymanie 
przez ten okres:

a) co najmniej dwóch miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne –

3 punkty,

b) jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne – 2 punkty,

c) miejsca pracy w wymiarze 0,5 etatu w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne

– 1 punkt;
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KRYTERIA WYBORU OPERACJI – operacje typu „Inwestycje 
w obiekty pełniące funkcje kulturalne”
6. 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;

7. średnia stopa bezrobocia w powiecie, na którego obszarze jest planowana realizacja 
operacji, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia 
terminu składania wniosków o przyznanie pomocy była wyższa albo równa średniej 
krajowej stopie bezrobocia w tym okresie – 1 punkt;

8. operacja będzie realizowana w gminie, w której na dzień ogłoszenia naboru 
wniosków o przyznanie pomocy występuje co najmniej jedna z form ochrony przyrody 
określona 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 późn. zm.) – 1 punkt.
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KRYTERIA WYBORU OPERACJI – operacje typu „Inwestycje w obiekty 
pełniące funkcje kulturalne” - (kryteria regionalne)
a) operacja dotyczy:

– wyłącznie wyposażenia obiektu budowlanego - 5 punktów,

– budowy obiektu budowlanego - 3 punkty,

– przebudowy obiektu budowlanego - 2 punkty,

b) operacja będzie realizowana w gminie, która na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie 
pomocy należy do obszarów o najniższym poziomie dostępu do dóbr i usług warunkujących możliwości 
rozwojowe, o których mowa w opracowaniu pn. "Obszary Funkcjonalne w Województwie 
Podkarpackim", stanowiącym załącznik do uchwały nr 86/1977/15 Zarządu Województwa 
Podkarpackiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia opracowania pn. "Obszary funkcjonalne 
w województwie podkarpackim" w celu przedstawienia do zaopiniowania przez jednostki samorządu 
terytorialnego - 5 punktów,

c) w gminie, w której będzie realizowana operacja, nie była realizowana przez podmiot wymieniony w 
§ 3 inwestycja w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 lub działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego tym 
programem w ramach operacji odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania 
"Odnowa i rozwój wsi" objętego tym programem w zakresie wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 1 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 501 oraz z 2014 r. 
poz. 665) - 2 punkty;
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KRYTERIA WYBORU OPERACJI – operacje typu „Kształtowanie 
przestrzeni publicznej”

1. operacja jest uzupełnieniem zrealizowanej albo będącej w trakcie realizacji na 
dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy inwestycji finansowanej z 
udziałem środków publicznych:

a) operacja jest uzupełnieniem co najmniej trzech takich inwestycji w tej samej 
miejscowości – 3 punkty,

b) operacja jest uzupełnieniem dwóch takich inwestycji w tej samej miejscowości – 2 
punkty,

c) operacja jest uzupełnieniem jednej takiej inwestycji w tej samej miejscowości – 1 
punkt;

2. operacja będzie realizowana w powiecie, w którym na 1000 zamieszkałych osób 
według najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy 
wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub 
rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej przypada:

a) co najmniej 100 noclegów udzielonych turystom – 3 punkty,

b) mniej niż 100 i co najmniej 50 noclegów udzielonych turystom – 2 punkty,

c) mniej niż 50 i co najmniej 10 noclegów udzielonych turystom – 1 punkt;
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KRYTERIA WYBORU OPERACJI – operacje typu 
„Kształtowanie przestrzeni publicznej”

3. operacja uwzględnia zastosowanie rozwiązań, które są innowacyjne 
co najmniej w skali województwa, w tym rozwiązań architektonicznych, 
technicznych lub technologicznych – 3 punkty;

4. operacja uwzględnia wyposażenie obiektu budowlanego będącego 
przedmiotem operacji w mikroinstalację, która będzie zapewniała 
pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania tego obiektu na energię 
elektryczną lub cieplną, albo obiekt budowlany będący przedmiotem 
operacji jest wyposażony w mikroinstalację, która zapewnia pokrycie co 
najmniej w 50% zapotrzebowania tego obiektu na energię elektryczną 
lub cieplną – 3 punkty;

5. 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 punkty;
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KRYTERIA WYBORU OPERACJI – operacje typu 
„Kształtowanie przestrzeni publicznej”

6. układ urbanistyczny lub ruralistyczny, którego dotyczy operacja, na 
dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy jest wpisany do 
rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków – 2 punkty;

7. 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;

8. operacja będzie realizowana w gminie, w której na dzień ogłoszenia 
naboru wniosków o przyznanie pomocy występuje co najmniej jedna z 
form ochrony przyrody określona w art. 6 ust. 1 pkt 1–5 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – 1 punkt.
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KRYTERIA WYBORU OPERACJI – operacje typu „Kształtowanie przestrzeni 
publicznej” (kryteria regionalne)

a) operacja będzie realizowana w gminie województwa podkarpackiego, która 
przystąpiła do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 przyjętego 
uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 96/2207/11 z dnia 29 listopada 2011 
r. w sprawie przyjęcia "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016" - 6 
punktów,

b) operacja dotyczy kształtowania terenów zieleni w rozumieniu art. 5 pkt 21 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz terenów rekreacyjnych - 4 punkty,

c) w gminie, w której będzie realizowana operacja, nie była realizowana przez podmiot 
wymieniony w § 3 inwestycja w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 lub działania "Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju" objętego tym programem w ramach operacji 
odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój 
wsi" objętego tym programem w zakresie wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i 
rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - 2 
punkty; 9



KRYTERIA WYBORU OPERACJI –

operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa 
tradycyjnego”

1. do wniosku o przyznanie pomocy załączono opinię wojewódzkiego 
konserwatora zabytków o złym stanie technicznym zabytku i konieczności 
natychmiastowego podjęcia prac o charakterze interwencyjnym – 5 punktów;

2. w wyniku realizacji operacji:

a) więcej niż 50% dotychczas używanej powierzchni obiektu budowlanego 
będącego jej przedmiotem uzyska nowe przeznaczenie i będzie służyło celom 
edukacyjnym, kulturalnym lub promocyjnym danego regionu – 4 punkty,

b) nie więcej niż 50% i nie mniej niż 30% powierzchni obiektu budowlanego 
będącego jej przedmiotem uzyska nowe przeznaczenie i będzie służyło celom 
edukacyjnym, kulturalnym lub promocyjnym danego regionu – 3 punkty,

c) mniej niż 30% i nie mniej niż 20% powierzchni obiektu budowlanego 
będącego jej przedmiotem uzyska nowe przeznaczenie i będzie służyło celom 
edukacyjnym, kulturalnym lub promocyjnym danego regionu – 1 punkt;
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KRYTERIA WYBORU OPERACJI –

operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa 
tradycyjnego”

3. obiekt budowlany będący przedmiotem operacji na dzień ogłoszenia naboru 
wniosków o przyznanie pomocy jest wpisany:

a) do rejestru zabytków – 4 punkty,

b) do wojewódzkiej ewidencji zabytków – 2 punkty;

4. operacja będzie realizowana w powiecie, w którym na 1000 zamieszkałych 
osób według najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie 
pomocy wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych 
lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej 
przypada:

a) co najmniej 100 noclegów udzielonych turystom – 3 punkty,

b) mniej niż 100 i co najmniej 50 noclegów udzielonych turystom – 2 punkty,

c) mniej niż 50 i co najmniej 10 noclegów udzielonych turystom – 1 punkt;
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KRYTERIA WYBORU OPERACJI –

operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa 
tradycyjnego”

5. operacja uwzględnia zastosowanie rozwiązań, które są 
innowacyjne co najmniej w skali województwa, w tym 
rozwiązań organizacyjnych, technicznych lub 
technologicznych, które zapewnią warunki dla tworzenia 
wysokiej jakości oferty turystycznej, edukacyjnej lub 
kulturalnej – 3 punkty;

6. operacja będzie realizowana w gminie, w której na dzień 
ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy występuje 
co najmniej jedna z form ochrony przyrody określona w art. 6 
ust. 1 pkt 1–5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody – 1 punkt. 12



KRYTERIA WYBORU OPERACJI –

operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” (kryteria 
regionalne)

a) operacja dotyczy historycznego układu urbanistycznego lub ruralistycznego, który na 
dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy jest wpisany do rejestru 
zabytków - 6 punktów,

b) operacja będzie realizowana w gminie charakteryzującej się na dzień ogłoszenia 
naboru wniosków o przyznanie pomocy wysokimi walorami krajobrazu kulturowego, o 
których mowa w dokumencie pn. "Obszary funkcjonalne w województwie 
podkarpackim", stanowiącym załącznik do uchwały nr 86/1977/15 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia 
opracowania pn. "Obszary funkcjonalne w województwie podkarpackim" w celu 
przedstawienia do zaopiniowania przez jednostki samorządu terytorialnego - 3 punkty,

c) operacja będzie realizowana w gminie należącej na dzień ogłoszenia naboru 
wniosków o przyznanie pomocy do powiatów z funkcją turystyczną, o których mowa w 
dokumencie pn. "Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa 
podkarpackiego" opracowanym w 2013 r. przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na potrzeby aktualizacji 
Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020 - 3 punkty;
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KRYTERIA WYBORU OPERACJI – najważniejsze informacje

1) W przypadku gdy operacja będzie realizowana na obszarze więcej niż jednej 

miejscowości, punkty w ramach poszczególnych kryteriów wyboru, które odnoszą 

się do miejscowości, przyznaje się, jeżeli dane kryterium jest spełnione dla 

wszystkich miejscowości, które są objęte planowaną operacją.

2) Pomoc może być przyznana na realizację operacji, która uzyskała co

najmniej 16 punktów.

3) Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana od operacji, która uzyskała 

największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę 

punktów.

4) 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
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KRYTERIA WYBORU OPERACJI – najważniejsze informacje

5) 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.

6) 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. 
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WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

1) Wniosek o przyznanie pomocy zawiera dane niezbędne do 
przyznania dofinansowania.

2) Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty 
niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania 
pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz 
wniosku o przyznanie pomocy.

3) Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot 
ubiegający się o przyznanie pomocy lub pracownika samorządu 
województwa lub podmiot, który wydał dokument, lub w 
formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 
notariusza.
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WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy 
dany podmiot może złożyć tylko jeden wniosek o 
przyznanie pomocy dotyczący danego zakresu.

W przypadku złożenia przez dany podmiot w ramach 
jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy więcej niż 
jednego wniosku o przyznanie pomocy dotyczącego danego 

zakresu, nie przyznaje się pomocy na żadną z operacji 
objętych tymi wnioskami. 17



Dziękuję za uwagę
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