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Uchwała Nr  1012/18 

 
ZARZ�DU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 12 czerwca 2018 roku 

 

 
w sprawie przyj�cia listy zawieraj�cej informacj� o kolejno�ci przysługiwania pomocy  
w ramach I naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty 
pełni�ce funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich” obj�tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2014-2020. 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 57 ust. 1 i ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorz�dzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913), w zwi�zku z art.3 ust.1pkt. 7 lit. a) oraz  
art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich  
z udziałem �rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) 
oraz na podstawie § 17 Rozporz�dzenia 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 pełni�ce 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” obj�tego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1737, z pó�n. zm.), uwzgl�dniaj�c 
zapisy art. 66 ust. 2 Rozporz�dzenia 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 uchylaj�cego rozporz�dzenie Rady 
(WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE z 2013 r. seria L, nr 347, str. 487 z pó�n. zm.),  art. 7 
Rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarz�dzania ni� i monitorowania jej oraz 
uchylaj�cego Rozporz�dzenia Rady (EWG) nr 352/78 (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 
814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE z 2013 r. seria L, nr 347 str. 549), 
rozporz�dzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniaj�cego 
rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji 
płatniczych i innych organów, zarz�dzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpiecze� oraz 
stosowania euro (Dz. Urz. UE z 2014 seria L 255, str. 18 z pó�n. zm.) oraz zapisy Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zaakceptowanego decyzj� wykonawcz� Komisji 
Europejskiej numer: 2014PL06RDNP00 z dnia 12 grudnia 2014 r, Zarz�d Województwa 
Małopolskiego uchwala, co nast�puje: 
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§ 1 

1. Zarz�d Województwa Małopolskiego przyjmuje list� zawieraj�c� informacj� o kolejno�ci 
przysługiwania pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełni�ce funkcje kulturalne” 
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” obj�tego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w brzmieniu zał�cznika do 
niniejszej uchwały. 

2. List�, o której mowa w ust. 1, podaje si� do publicznej wiadomo�ci na stronie internetowej 
www.fundusze.malopolska.pl. 
 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza si� Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.  
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UZASADNIENIE 

Na podstawie Rozporz�dzenia 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 pełni�ce 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” obj�tego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1737, z pó�n. zm.), 
wła�ciwy organ samorz�du województwa zatwierdza list� operacji. Po dokonaniu oceny wniosków 
sporz�dza si� list� operacji zgodnie z liczb� punktów uzyskanych przez te operacje, która zawiera 
okre�lenie podmiotu ubiegaj�cego si� o przyznanie pomocy, tytuł operacji, liczb� punktów oraz 
kwot� pomocy. 

O kolejno�ci przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełni�ce funkcje 
kulturalne” decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie nast�puj�cych 
kryteriów wyboru operacji: 

1) operacja przewiduje, �e po jej zrealizowaniu w obiekcie budowlanym b�d�cym jej przedmiotem 
b�d� prowadzone zaj�cia artystyczne, nauka j�zyków obcych, zaj�cia opieku�czo-
wychowawcze lub inne inicjatywy społeczne wskazane we wniosku o przyznanie pomocy, które 
b�d� miały charakter stały lub b�d� si� odbywały cyklicznie, lecz nie rzadziej ni� raz  
w miesi�cu, przez co najmniej 9 miesi�cy w danym roku w okresie trwało�ci operacji, o którym 
mowa w art. 71 ust. 1 akapit pierwszy rozporz�dzenia nr 1303/2013 – 4 punkty;  

2) podstawowy dochód podatkowy gminy, w której b�dzie realizowana operacja, w przeliczeniu 
na mieszka�ca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorz�du 
terytorialnego, opublikowany przez urz�d obsługuj�cy ministra wła�ciwego do spraw finansów 
publicznych do stosowania w roku, w którym nast�piło ogłoszenie o naborze wniosków  
o przyznanie pomocy, kształtuje si� na poziomie:  

a) nie wi�cej ni� 50% �redniej krajowej – 3 punkty,  

b) powy�ej 50% �redniej krajowej i nie wi�cej ni� 75% �redniej krajowej – 2 punkty,  

c) powy�ej 75% �redniej krajowej i nie wi�cej ni� 100% �redniej krajowej – 1 punkt;  

3) operacja uwzgl�dnia zastosowanie rozwi�za�, które s� innowacyjne co najmniej w skali 
województwa, w tym rozwi�za� organizacyjnych, technicznych lub technologicznych, które 
zapewni� warunki dla tworzenia wysokiej jako�ci oferty kulturalnej dost�pnej dla 
zró�nicowanych grup odbiorców – 3 punkty;  

4) operacja uwzgl�dnia wyposa�enie obiektu budowlanego b�d�cego przedmiotem operacji  
w mikroinstalacj�, która b�dzie zapewniała pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania tego 
obiektu na energi� elektryczn� lub ciepln�, albo obiekt budowlany b�d�cy przedmiotem 
operacji jest wyposa�ony w mikroinstalacj�, która zapewnia pokrycie co najmniej w 50% 
zapotrzebowania tego obiektu na energi� elektryczn� lub ciepln� – 3 punkty;  

5) operacja przewiduje powstanie i utrzymanie przez okres trwało�ci operacji, o którym mowa  
w art. 71 ust. 1 akapit pierwszy rozporz�dzenia nr 1303/2013, albo utrzymanie przez ten okres:  

a) co najmniej dwóch miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty �rednioroczne – 3 punkty,  

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

c) miejsca pracy w wymiarze 0,5 etatu w przeliczeniu na pełne etaty �rednioroczne – 1 punkt;  

6) operacja b�dzie realizowana w gminie, w której g�sto�� zaludnienia ustalona według 
najnowszych na dzie� ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych 
informacji statystycznych ogłaszanych, udost�pnianych lub rozpowszechnianych zgodnie  
z przepisami o statystyce publicznej wynosi:  
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a) co najmniej 60 osób/km – 2 punkty,  

b) co najmniej 25 osób/km i mniej ni� 60 osób/km – 1 punkt;  

7) �rednia stopa bezrobocia w powiecie, na którego obszarze jest planowana realizacja operacji, 
w okresie ostatnich 12 miesi�cy poprzedzaj�cych miesi�c rozpocz�cia terminu składania 
wniosków o przyznanie pomocy była wy�sza albo równa �redniej krajowej stopie bezrobocia  
w tym okresie – 1 punkt;  

8) operacja b�dzie realizowana w gminie, w której na dzie� ogłoszenia naboru wniosków  
o przyznanie pomocy wyst�puje co najmniej jedna z form ochrony przyrody okre�lona 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 pó�n. zm.) – 1 punkt.  

Ponadto, oprócz ww. kryteriów wyboru operacji stosuje si� kryteria dotycz�ce specyfiki regionu. 
W przypadku województwa małopolskiego stosuje si� nast�puj�ce kryteria wyboru operacji: 

1) liczba instytucji kultury działaj�cych w gminie, w której ma by� realizowana operacja, ustalona 
według najnowszych na dzie� ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy 
wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udost�pnianych lub 
rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej wynosi:  

a) co najmniej 11 – 6 punktów,  

b) 5–10 – 4 punkty,  

c) 2–4 – 2 punkty,  

d) 1 – 1 punkt,  

2) wysoko�� wydatków gminy, w której ma by� realizowana operacja, z rozdziału 92109 – Domy 
i o�rodki kultury, �wietlice i kluby, w przeliczeniu na mieszka�ca w latach 2012–2014 według 
danych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wyniosła:  

a) powy�ej 125% �redniej wydatków gmin, o których mowa w § 4 pkt 3, z tego rozdziału –  
4 punkty,  

b) powy�ej 100% i nie wi�cej ni� 125% �redniej wydatków gmin, o których mowa w § 4 pkt 3, 
z tego rozdziału – 3 punkty,  

c) powy�ej 75% i nie wi�cej ni� 100% �redniej wydatków gmin, o których mowa w § 4 pkt 3, 
z tego rozdziału – 2 punkty,  

d) powy�ej 50% i nie wi�cej ni� 75% �redniej wydatków gmin, o których mowa w § 4 pkt 3,  
z tego rozdziału – 1 punkt,  

3) w 2013 r. lub 2014 r. w gminie, w której b�dzie realizowana operacja, według wynikowych 
informacji statystycznych ogłaszanych, udost�pnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z 
przepisami o statystyce publicznej, została zorganizowana co najmniej jedna impreza 
masowa – 2 punkty. 

W przypadku gdy operacja b�dzie realizowana na obszarze wi�cej ni� jednej miejscowo�ci, 
punkty w ramach poszczególnych kryteriów wyboru, które odnosz� si� do miejscowo�ci, przyznaje 
si�, je�eli dane kryterium jest spełnione dla wszystkich miejscowo�ci, które s� obj�te planowan� 
operacj�. Pomoc mo�e by� przyznana na realizacj� operacji, która uzyskała co najmniej 16 
punktów. Kolejno�� przysługiwania pomocy jest ustalana od operacji, która uzyskała najwi�ksz� 
liczb� punktów, do operacji, która uzyskała najmniejsz� liczb� punktów.  

W przypadku gdy operacje typu „Inwestycje w obiekty pełni�ce funkcje kulturalne" uzyskały tak� 
sam� liczb� punktów, o kolejno�ci przysługiwania pomocy decyduje wi�ksza liczba inicjatyw 
społecznych, które maj� charakter stały lub b�d� odbywały si� cyklicznie, lecz nie rzadziej ni� raz 
w miesi�cu, przez co najmniej 9 miesi�cy w danym roku w okresie trwało�ci operacji, o którym 
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mowa w art. 71 ust. 1 akapit pierwszy rozporz�dzenia nr 1303/2013, okre�lonych we wniosku  
o przyznanie pomocy.  

W przypadku gdy operacje uzyskały tak� sam� liczb� punktów i nie jest mo�liwe ustalenie ich 
kolejno�ci zgodnie z ww. kryteriami, o kolejno�ci przysługiwania pomocy decyduje liczba 
mieszka�ców gminy, w której b�dzie realizowana operacja, ustalona według najnowszych na 
dzie� ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych 
ogłaszanych, udost�pnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce 
publicznej, przy czym pierwsze�stwo w uzyskaniu pomocy ma operacja, która b�dzie realizowana 
na obszarze o wi�kszej liczbie mieszka�ców.  

Weryfikacji podlegaj� wnioski o przyznanie pomocy w ilo�ci, która jest ustalona na podstawie 
sumy kwot wnioskowanej pomocy na realizacj� operacji obj�tych tymi wnioskami, mieszcz�cej si� 
w wysoko�ci 150% limitu �rodków przewidzianych na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełni�ce 
funkcje kulturalne", o którym mowa w Rozporz�dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
12 pa�dziernika 2015 r. w sprawie wysoko�ci limitów �rodków dost�pnych w poszczególnych 
województwach lub latach w ramach okre�lonych działa� lub poddziała� Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz.1755, z pó�n. zm.). 

Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 pa�dziernika 2015 r.  
w sprawie wysoko�ci limitów �rodków dost�pnych w poszczególnych województwach lub latach 
w ramach okre�lonych działa� lub poddziała� Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 (Dz. U. poz.1755, z pó�n. zm.), na dzie� podejmowania uchwały Samorz�d 
Województwa Małopolskiego dysponuje �rodkami finansowymi w wysoko�ci 4 613 053 euro, 
zgodnie z obowi�zuj�cym kursem euro z dnia 29 maja 2018 r. – 4,3110 zł, tj. 19 886 871,48 zł. 
Oznacza to, �e weryfikacji podlegaj� wnioski o przyznanie pomocy w ilo�ci, która jest ustalona na 
podstawie sumy kwot wnioskowanej pomocy na realizacj� operacji obj�tych tymi wnioskami, 
mieszcz�cej si� do wysoko�ci 150% limitu �rodków tj. do kwoty 29 830 307,22 zł. 
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Zał�cznik do Uchwały Nr 1012/18 ZWM z dnia 12 czerwca 2018 roku 

  

  

LISTA OPERACJI 

informuj�ca o kolejno�ci przysługiwania pomocy 

na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełni�ce funkcje kulturalne” w ramach działania  

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 

obj�tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

dla naboru trwaj�cego od 14 marca 2018 r.  do 16 kwietnia 2018 r.  

 

  

L.p. 

Nazwa/imi� i nazwisko 

podmiotu ubiegaj�cego si�  
o przyznanie pomocy 

Numer 

 

identyfikacyjny 

Tytuł operacji 
Kwota 

pomocy 

Liczba 

uzyskanych 

punktów  

  1 2 3 4 5 6 

 1. Gmina Klucze 063041345 Budowa Budynku �wietlicy w Zalesiu Golczowskim 500 000,00 27 

 

2. Gmina Miechów 062567655 

Przebudowa budynku �wietlicy wiejskiej w 

Pstroszycach Drugich oraz utworzenie Centrum 

Promocji Obszarów Natura 2000 

369 310,00 26 

 
3. 

Gminny O�rodek Kultury  

w Borz�cinie 
063231802 

Modernizacja Domu Ludowego w Borz�cinie - 

siedziby Gminnego O�rodka Kultury 
353 717,00 23 

 
4. 

Gminny O�rodek Kultury  

w Chełmcu 
063189071 

Adaptacja poddasza nie u�ytkowego nad Szkoł� 
Podstawow� w Pi�tkowej na cele kulturalne 

500 000,00 23 
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 5. Gmina Bochnia 062767094 Przebudowa budynku biblioteki w Majkowicach 210 161,00 23 

 
6. Gmina Bobowa 063832756 

Budowa wielofunkcyjnego domu kultury w 

S�dziszowej 
500 000,00 22 

 

7. Gmina Nowy Wi�nicz 063238012 

Stworzenie nowoczesnego centrum edukacji w 

budynku Muzeum Ziemi Wi�nickiej poprzez wdro�enie 

projektu -  

Moja Wi�nicka rodzina 

458 899,00 22 

 

8. Gmina Bolesław 063214082 

Modernizacja i remont zabytkowego Dworku  

w Krzykawce oraz zakup wyposa�enia  

na potrzeby rozwoju prowadzonej działalno�ci z 

zakresu usług kulturalnych 

182 681,00 22 

 9. Gmina Gnojnik 063237690 Przebudowa Domu Stra�aka w Gnojniku 273 438,00 22 

 

10. 
Gmina Gródek nad 

Dunajcem 
063187515 

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP  

w Jelnej z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-

Kulturalne 

500 000,00 21 

 
11. Gmina Babice 063039736 

Rozbudowa istniej�cego budynku OSP  

w Rozkochowie pełni�cego funkcje kulturalne 
500 000,00 21 

 
12. Gmina Koniusza 063134823 

Przebudowa Gminnego O�rodka Kultury  

w Koniuszy wraz z zagospodarowaniem terenu 
316 760,00 20 
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13. Gmina Szczurowa 063152030 

Przebudowa Domów Ludowych pełni�cych funkcje 

kulturalne w miejscowo�ciach Niedzieliska i Zaborów 
659 139,00 20 

 

14. Gmina Pałecznica 063256173 

Przebudowa ze zmian� sposobu u�ytkowania strychu 

budynku "B" Domu Kultury na sal� konferencyjn�  
z zapleczem socjalnym i technicznym oraz wewn. 

instalacjami: elektryczn�, wod-kan, c.o. i wentylacj� 
mechaniczn� z klimatyzacj� - utworzenie centrum 

konferencyjno-szkoleniowego gminy Pałecznica. 

498 540,00 20 

 

15. 

Gminne Centrum Kultury  

i Czytelnictwa w 

Radłowie 

063825793 

Rozbudowa i przebudowa cz��ci istniej�cego budynku 

Domu Kultury w zakresie kuchni z zapleczem i sali 

wielofunkcyjnej wraz  

z zagospodarowaniem terenu i niezb�dn� infrastruktur� 
techniczn� na cz��ci działki  

nr 885/3 w Biskupicach Radłowskich, gmina Radłów 

500 000,00 19 

 

16. Gmina Czchów 062548710 

Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół  

i Przedszkola w Złotej oraz rozbudowa, nadbudowa  

i przebudowa Zespołu Szkół w Tymowej na cele 

społeczno - kulturalne - etap II 

535 097,00 19 

 
17. Gmina Mucharz 062549391 

Przebudowa i docieplenie budynku Wiejskiego Domu 

Kultury w Kozi�cu Etap II - Roboty ogólnobudowlane 
295 787,00 19 

 
18. Gmina Spytkowice 063186026 

Modernizacja i remont pomieszcze� Wiejskiego Domu 

Kultury w Spytkowicach 
500 000,00 18 
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19. Gmina Wadowice 062706413 

Przebudowa, nadbudowa i adaptacja budynku 

Biblioteki w Wysokiej na cele społeczno-kulturowe 
500 000,00 18 

 
20. Gmina Olesno 063096061 

Budowa budynku �wietlicy wiejskiej w miejscowo�ci 

Wielopole 
500 000,00 18 

 
21. Gmina Wolbrom 063094973 

Adaptacja i modernizacja cz��ci budynku OSP Dłu�ec  

na �wietlic� Tradycji Ziemi Dłu�eckiej 
435 137,00 18 

 22. Gmina Ł�cko 063059010 Budowa budynku wielofunkcyjnego w m. Obidza 500 000,00 18 

 23. 

Gmina Kalwaria 

Zebrzydowska 
063253214 

Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Kalwarii 

Zebrzydowskiej oraz rozbudowa i przebudowa 

zaplecza kuchennego przy �wietlicy Wiejskiej w 

Barwałdzie �rednim 

878 230,00 17 

 24. 
Gmina Brze�nica 063245046 

Modernizacja budynku pełni�cego funkcje kulturalne  

w miejscowo�ci Sosnowice 
494 889,00 17 

 25. 

Gmina Biskupice 062726021 

Poprawa oferty kulturowej Gminy Biskupice poprzez 

budow� �wietlicy w Przebieczanach i Domu Kultury  

w Sułowie 

1 000 000,00 17 

 26. Gmina Gołcza 062597292 Budowa centrum kultury w miejscowo�ci Gołcza 443 563,00 17 

 27. Gmina Słomniki 063253074 Budowa �wietlicy wiejskiej w Zaborzu 432 072,00 17 
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 28. 

Gmina Kocmyrzów-

Luborzyca 
063197495 

Budowa budynku kultury - �wietlicy wiejskiej  

w Dojazdowie 
500 000,00 16 

 29. 
Gmina Ksi�� Wielki 063067626 

Budowa budynku �wietlicy Wiejskiej  

w miejscowo�ci Mianocice, gmina Ksi�� Wielki 
500 000,00 16 

 30. 
Gmina Zakliczyn 062752564 

Budowa �wietlicy wiejskiej i zaplecza sportowego, 

zlokalizowanego na dz. Nr 107/2 w m. Pale�nica 
194 071,00 16 

 31. 
Gmina Wierzchosławice 063207044 

Przebudowa i rozbudowa istniej�cego budynku Domu 

Ludowego w Bogumiłowicach 
149 531,00 16 

 32. Gmina Kamionka Wielka 063242391 Budowa wie�y widokowej wraz z amfiteatrem 500 000,00 16 

 SUMA: 14 681 022,00  
�

�

Data sporz�dzania listy ……………………………. 


