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 Projekt 
Parafy: 
S. Sorys – Wicemarszałek WM 
J. Kosek – Z-ca Dyrektora  Dep. FE 
M. Przanowski – Radca Prawny     
 
 

 
Uchwała Nr 1014/18 

 
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 „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. 
 
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 „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, 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 "Ochrona zabytków i budownictwa 
tradycyjnego" decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie nast�puj�cych 
kryteriów wyboru operacji: 

1) do wniosku o przyznanie pomocy zał�czono opini� wojewódzkiego konserwatora zabytków  
o złym stanie technicznym zabytku i konieczno�ci natychmiastowego podj�cia prac  
o charakterze interwencyjnym - 5 punktów; 

2) w wyniku realizacji operacji: 

a) wi�cej ni� 50% dotychczas u�ywanej powierzchni obiektu budowlanego b�d�cego jej 
przedmiotem uzyska nowe przeznaczenie i b�dzie słu�yło celom edukacyjnym, kulturalnym 
lub promocyjnym danego regionu - 4 punkty, 

b) nie wi�cej ni� 50% i nie mniej ni� 30% powierzchni obiektu budowlanego b�d�cego jej 
przedmiotem uzyska nowe przeznaczenie i b�dzie słu�yło celom edukacyjnym, kulturalnym 
lub promocyjnym danego regionu - 3 punkty, 

c) mniej ni� 30% i nie mniej ni� 20% powierzchni obiektu budowlanego b�d�cego jej 
przedmiotem uzyska nowe przeznaczenie i b�dzie słu�yło celom edukacyjnym, kulturalnym 
lub promocyjnym danego regionu - 1 punkt; 

3) obiekt budowlany b�d�cy przedmiotem operacji na dzie� ogłoszenia naboru wniosków  
o przyznanie pomocy jest wpisany: 

a) do rejestru zabytków - 4 punkty, 

b) do wojewódzkiej ewidencji zabytków - 2 punkty; 

4) operacja b�dzie realizowana w powiecie, w którym na 1000 zamieszkałych osób według 
najnowszych na dzie� ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych 
informacji statystycznych ogłaszanych, udost�pnianych lub rozpowszechnianych zgodnie  
z przepisami o statystyce publicznej przypada: 

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

b) mniej ni� 100 i co najmniej 50 noclegów udzielonych turystom - 2 punkty, 

c) mniej ni� 50 i co najmniej 10 noclegów udzielonych turystom - 1 punkt; 

5) 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 turystycznej, edukacyjnej lub kulturalnej 
- 3 punkty; 

6) 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 - 1 punkt. 
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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) przez miejscowo��, w której b�dzie realizowana operacja, na dzie� ogłoszenia naboru 
wniosków o przyznanie pomocy przebiega co najmniej jeden oznakowany szlak turystyczny 
- 5 punktów, 

2) liczba zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków znajduj�cych si� w gminie,  
w której b�dzie realizowana operacja, na dzie� ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie 
pomocy wynosi: 

a) co najmniej 21 - 5 punktów, 

b) 11-20 - 4 punkty, 

c) 6-10 - 2 punkty, 

d) 1-5 - 1 punkt, 

3) operacja na dzie� ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy jest spójna  
z aktualnym gminnym programem opieki nad zabytkami obowi�zuj�cym w gminie, w której 
b�dzie realizowana operacja, lub w tej gminie na dzie� ogłoszenia naboru wniosków  
o przyznanie pomocy jest prowadzona gminna ewidencja zabytków – 1 punkt, 

4) operacja b�dzie realizowana w gminie, w której syntetyczny wska�nik funkcji turystycznej  
w 2011 r., według wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udost�pnianych lub 
rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej, kształtuje si� na 
poziomie wysokim, �rednim albo niskim - 1 punkt; 

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 „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" uzyskały tak� 
sam� liczb� punktów, o kolejno�ci przysługiwania pomocy decyduje ni�sza warto�� 
podstawowego dochodu podatkowego gminy, w której b�dzie realizowana operacja, 
przypadaj�ca na jednego jej mieszka�ca. 

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 „Ochrona zabytków  
i budownictwa tradycyjnego", 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 
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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 2 306 526 euro, 
zgodnie z obowi�zuj�cym kursem euro z dnia 29 maja 2018 r. – 4,3110 zł, tj. 9 943 433,59 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� w wysoko�ci 150% limitu �rodków tj. na kwot� 14 915 150,39 zł. 
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Zał�cznik do Uchwały nr 1014/18 ZWM z dnia 12 czerwca 2018 r.  

 

 

LISTA OPERACJI 

   informuj�ca o kolejno�ci przysługiwania pomocy  

  

na 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 

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 Olkusz 059805280 

Zabezpieczenie konstrukcyjne murów  

i osta�ca skalnego wraz z organizacj� placu 

archeologicznego na zamku w Rabsztynie  

w gminie Olkusz 

500 000,00    31 

  

2. Gmina Stryszawa 063635341 

Przebudowa dachu wraz ze zmian� sposobu 

u�ytkowania cz��ci poddasza zabytkowego 

budynku Le�niczówki na cele kulturalne 

428 920,00 25 

  
3. Gmina Radłów 063854822 

Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego  

w Radłowie 
500 000,00    23 



��

�

  
4. Gmina Biskupice 062726021 

Adaptacja budynku starej szkoły  

w Bodzanowie na �wietlic� i klub seniora 
500 000,00    22 

  

5. Gmina Ryglice 063139640 

Konserwacja zewn�trznej stolarki drzwiowej  

i okiennej wraz z belkami �cian 

 w zabytkowym spichlerzu w Ryglicach 

123 889,00    21 

  
6. Gmina Biecz 063213764 

Adaptacja piwnic Domu z Baszt� na potrzeby 

ekspozycji muzealnej 
496 945,00    19 

  

7. Gmina Szczurowa 063152030 

Konserwacja polichromii w zabytkowym 

dworze Anastazji i Jana K�pi�skich  

w Szczurowej 

278 305,00    17 

  

8. Gmina Gołcza 062597292 

Przebudowa i remont budynku w Szreniawie 

na terenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. 

Narodzenia Naj�wi�tszej Marii Panny, gmina 

Gołcza dla - Izby pami�ci Szreniawy i okolic 

500 000,00    17 

  
9. Gmina Klucze 063041345 

Zagospodarowanie cz��ci Wzgórza �wi�tego 

Krzy�a 
342 732,00    16 

  SUMA 3 670 791,00   

�

�

�

Data sporz�dzania listy ……………………………. 


