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Plan spotkania

czas trwania: ok. 2 godz.

Konkurs – co? gdzie? kiedy? 
Magdalena Sowi ńska
Wydział ds. Mecenatu Kultury

12.10 – 12.30

Jak poprawnie wypełni ć wniosek?
Magdalena Sowi ńska
Wydział ds. Mecenatu Kultury

12.30 – 13.00 

Przyznanie dotacji - co dalej?
Agnieszka Żuber
Wydział Ekonomiczny

13.00 – 13.15 

Pytania
Magdalena Sowi ńska
Agnieszka Żuber

13.15 – 14.00
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Co udało si ę osiągnąć?

� 18-19.04.2013 - Międzynarodowy Dzie ń Ochrony Zabytków w Łowiczu.

� Powołanie Komisji ds. wdra żania Wojewódzkiego programu opieki 
nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2012-2015 .

� Opracowanie katalogu budownictwa regionalnego.

� Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi koordynat orem 
Europejskich Dni Dziedzictwa.

� 136 dotacji w latach 2009-2013 na kwot ę 8 500 000 zł.

� Od 2009 roku z bud żetu województwa łódzkiego przekazano na 
renowacj ę zabytków 10 mln zł.



Mapa aktywno ści powiatów w konkursie  2013

Pozostałe wnioski:
� woj. mazowieckie
� woj. śląskie 
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Konkurs 2013 w liczbach

Wysoko ść środków finansowych 1 500 000

Liczba wniosków poprawnych formalnie 114

Całkowity koszt wniosków poprawnych 21 183 438,43   

Wnioskowana dotacja wniosków poprawnych 10 858 806,00   

Liczba przyznanych dotacji 26

Wnioskowana kwota dotacji 1 992 237,00

Całkowity koszt wniosków dofinansowanych 3 370 035,59

Liczba podpisanych umów 25
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Cele przyznania dotacji

Wysoko ść środków finansowych

1 500 000 zł

� poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego, 
� promowanie jego walorów wśród mieszkańców,
� udost ępnianie zabytków na cele publiczne.



Konkurs – co? gdzie? kiedy?

Magdalena Sowi ńska
Wydział ds. Mecenatu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego 

17.01.2014
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Plan prezentacji

� Podstawa prawna konkursu

� Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie

� Rodzaje zada ń

� Zasady przyznawania dotacji

� Składanie wniosków

� Procedura oceny wniosków

� Formularze, materiały pomocnicze

� Źródła informacji o konkursie

Konkurs – co? gdzie? kiedy?
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Podstawa prawna konkursu

Art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

� Regulamin przyznawania dotacji (Uchwała Nr XXXI/629/12 Sejmiku 
Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2012 r., opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym 14 lutego 2013 roku)

� Ogłoszenie o konkursie (Uchwała Nr 7/14 Zarządu Województwa 
Łódzkiego z dnia 7 stycznia 2014 r.) 

Uchwała Nr XXXII/642/13 SWŁ z dnia 29 stycznia 2013 r.: nowa 
nazwa: „Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ”

Wojewódzki program opieki nad zabytkami 
w województwie łódzkim na lata 2012-2015 
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§ 3 Regulaminu przyznawania dotacji

� prawa własno ści
� użytkowania wieczystego
� ograniczonego prawa rzeczowego
� trwałego zarz ądu
� stosunku zobowi ązaniowego

Podmioty uprawnione

Każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z:

odpisy z ksi ąg wieczystych, umowy, uchwały, za świadczenia, 
nominacje, pełnomocnictwa
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Rodzaje zada ń

1. działania przed rozpocz ęciem prac:
� ekspertyzy techniczne i konserwatorskie;

� badania konserwatorskie lub architektoniczne;

� dokumentacja konserwatorska;

� program prac konserwatorskich i restauratorskich;

� projekt budowlany ;

� projekt odtworzenia kompozycji wnętrz.

Dotacja mo że finansowa ć nakłady konieczne na ( § 2 ust. 3):

2. nakłady materiałowe i zwi ązane z nimi nakłady monta żowe:

� zakup niezb ędnych materiałów konserwatorskich i budowlanych ;

� zakup i monta ż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej 
i odgromowej.
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3. czynno ści konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane maj ące na celu:

� zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

� stabilizacj ę konstrukcyjn ą części składowych zabytku lub ich odtworzenie
w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

� odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich    
całkowite odtworzenie , z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku 
kolorystyki;

� odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 
50% oryginalnej substancji tej przynależności;

� odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby 
dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

Rodzaje zada ń
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3. czynno ści konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane maj ące na celu:

� modernizacj ę instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych;
� wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ;
� uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków 

archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
� działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów 

zabytkowego układu parku lub ogrodu .

Rodzaje zada ń
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Zasady przyznawania dotacji

Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego udzielana jest na wykonanie prac 
lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym, ruchomym lub 
archeologicznym , jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:

jest wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego

znajduje si ę na stałe w granicach administracyjnych 
województwa łódzkiego

posiada du że znaczenie dla dziedzictwa kulturowego 
województwa łódzkiego , ze szczególnym uwzględnieniem jego 
wartości historycznej, naukowej lub artystycznej oraz dost ępno ści
na potrzeby społeczne, turystyczne, kulturalne lub edukacyjne
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Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% ogółu nakładów .

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji - 150 000,00 zł.
Wnioski powy żej tego progu nie b ędą rozpatrywane.

Dofinansowanie prac planowanych w roku zło żenia wniosku. 
Termin wydatkowania dotacji do dnia 31 grudnia 2014 r.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach - do 100%, gdy:
- wyj ątkowa warto ść zabytku, albo 
- złożone pod wzgl ędem technologicznym  prace, albo
- konieczno ść niezwłocznego podj ęcia tych prac.

Zasady przyznawania dotacji
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Łączna kwota dotacji z budżetu województwa łódzkiego wraz z 
kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie 
może przekracza ć 100% nakładów na wykonanie tych prac.

Wnioskodawca może wystąpić co najwy żej z 2 wnioskami.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z  przyznaniem dotacji.
Dotacja może zostać przyznana w wysokości niższej ni ż 
wnioskowana.

Kwota przyznanej dotacji w stosunku do wnioskowanej może ulec 
obniżeniu maksymalnie o 25%.

Zasady przyznawania dotacji
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Koperta z dopiskiem:
„Konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2014 roku prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytka ch wpisanych do rejestru 
zabytków województwa łódzkiego”

osobi ście za pośrednictwem poczty

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 
Al. Piłsudskiego 8, 90 - 051 Łód ź 
� BIURO PODAWCZE (parter)

� DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI (sekretariat, pok. 1 301, XIII piętro)
W WERSJI ELEKTRONICZNEJ I PAPIEROWEJ

8.00 - 16.00

Pod uwag ę brana jest data wpływu

Składanie wniosków       do 11.02.2014 r.

Wnioski po terminie podlegaj ą odrzuceniu
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Procedura oceny wniosków

Ocena 
formalna

Ocena 
merytoryczna

Rozstrzygni ęcie 
konkursu

Weryfikacja 
wniosków

Rekomendacje 
Komisji

Propozycja 
dotacji

Uchwała 
Zarządu WŁ

Uchwała 
Sejmiku WŁ

Uzupełnianie 
braków do 14.03

do 21.03

do 30.04

Departament Kultury i Edukacji

Komisja Konkursowa

Zarząd i Sejmik Województwa Łódzkiego
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www.lodzkie.pl, zakładka: KULTURA
Formularze, materiały pomocnicze
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www.bip.lodzkie.pl, zakładka: KONKURSY
Formularze, materiały pomocnicze
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W trakcie trwania naboru wniosków w Departamencie K ultury i Edukacji 
udzielane s ą informacje na temat aplikowania w konkursie

42/ 291 98 27
42/ 291 98 36

Dep. Kultury i Edukacji 
Al. Piłsudskiego 8

90-051 Łód ź
pok. 1321, 1315

magdalena.sowinska@lodzkie.pl
agnieszka.zuber@lodzkie.pl

Źródła informacji o konkursie

Ankieta ewaluacyjna po spotkaniu



Dziękuję za uwagę

Magdalena Sowi ńska
Wydział ds. Mecenatu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

magdalena.sowinska@lodzkie.pl

42/ 291 98 27 

17.01.2014


