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W ramach konkursu dopuszcza się następujące Główne Typy Projektów, które zostały
wyodrębnione ze względu na główny zakres projektu:

1.Infrastruktura zabytkowa: dotyczy działań przy zabytkach: zabytkach ruchomych i
nieruchomych (dominujący – powyżej 60% udział kosztów w kosztach całkowitych
projektu). Działania przy niezabytkowej infrastrukturze kultury oraz zakup sprzętu i
wyposażenia mogą stanowić wyłącznie element projektu.
2. Infrastruktura niezabytkowa: dotyczy działań przy niezabytkowej infrastrukturze
kultury (dominujący – powyżej 60% udział kosztów w kosztach całkowitych
projektu). Działania przy zabytkowej infrastrukturze i zakup sprzętu i wyposażenia
mogą stanowić wyłącznie element projektu.
3. Sprzęt i wyposażenie: dotyczy działań polegających na zakupie trwałego

wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej
oraz do realizacji prac konserwatorskich* (100% udział kosztów w kosztach
całkowitych projektu). W ramach tego Głównego Typu Projektu można ponosić
wyłącznie koszty zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia ww. sprzętu i
wyposażenia.
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W ramach Głównych Typów Projektów wyróżnia się następujące typy
projektów podlegające dofinansowaniu w ramach konkursu:

1. Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane
przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów
oraz w ich otoczeniu;
2. Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na
cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów;
3. Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności
kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac
konserwatorskich;
4. Tworzenie i modernizacja wystaw stałych;
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5. Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;
6. Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych 
muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów 
bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w 
tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez 
proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element 
projektu infrastrukturalnego);
7. Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem 
(jako element projektu infrastrukturalnego);
8. Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub 
obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.
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W ramach konkursu nie można złożyć wniosku o
dofinansowanie dotyczącego:
• budowy od podstaw nowej infrastruktury kultury;
• obiektów przeznaczonych na cele: mieszkaniowe, sportowe,

administracji publicznej, związane z ochroną zdrowia,
infrastrukturą opiekuńczo-wychowawczą oraz targową;

• działalności stricte dydaktycznej;
• zakupu wydawnictw do bibliotek oraz zakupu muzealiów;
• kompleksowej rewitalizacji przestrzeni miejskiej;
• organizacji wydarzeń kulturalnych (wystaw, festiwali i in.),

stanowiących podstawową działalność statutową
Wnioskodawców.



Beneficjenci: 

1. Instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra 
właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)
2. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe
3. Szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
4.  Szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego 
oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych
5. Jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury
6.  Organizacje pozarządowe
7.  Kościoły i związki wyznaniowe (tylko w zakresie projektów dotyczących 
konserwacji i renowacji zabytków ruchomych i nieruchomych)
8. Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO inne niż wymienione w punktach 1-7
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Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Konkurs jest ogłoszony dla regionów słabiej rozwiniętych, tj. obszaru całej Polski:
Kwota środków EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach 

konkursu wynosi 500 mln PLN  (słownie: pięćset milionów PLN).

Podział środków EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach
konkursu na Główne Typy Projektów (wskazane w pkt. I ogłoszenia) wynosi:

- dla infrastruktury zabytkowej: 300 mln PLN (słownie trzysta milionów PLN),
- dla infrastruktury niezabytkowej: 120 mln PLN (słownie sto dwadzieścia milionów

PLN),
- dla sprzętu i wyposażenia: 80 mln PLN (słownie osiemdziesiąt milionów PLN).

Dla geograficznej identyfikacji projektu istotne jest miejsce realizacji inwestycji.
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Poziom dofinansowania projektów

Dla jednostek sektora finansów publicznych:
- w przypadku państwowych jednostek budżetowych - udział dofinansowania w

wydatkach kwalifikowalnych wynosi 100%, z czego udział środków z EFRR w
wydatkach kwalifikowanych projektu wynosi zawsze 85%

- w przypadku pozostałych jednostek, które otrzymują dofinansowanie wyłącznie ze
środków UE - udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych projektu może
wynieść maksymalnie 85% i w całości pochodzi z EFRR;

- w przypadku pozostałych jednostek, które otrzymują dofinansowanie zarówno ze
środków UE, jak i dotacji celowej - udział dofinansowania w wydatkach
kwalifikowanych projektu może wynieść maksymalnie 100%, przy czym udział
środków z EFRR wynosi maksymalnie 85%.

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
otrzymują dofinansowanie wyłącznie ze środków UE - udział dofinansowania w
wydatkach kwalifikowanych projektu wynosi maksymalnie 85% i w całości pochodzi z
EFRR.
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Minimalny wkład własny beneficjenta:

środki finansowe beneficjenta, będącego jednostką
samorządu terytorialnego lub jednostką podległą, kościołem i
związkiem wyznaniowym, organizacją pozarządową,
przedsiębiorstwem (dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw
zarządzających obiektami UNESCO) przeznaczone na
zapewnienie wkładu własnego muszą przynajmniej częściowo
(5% wydatków kwalifikowanych) pochodzić ze środków
własnych lub nie podlegających umorzeniu pożyczek. Nie
dotyczy to innych beneficjentów.
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1. MINIMALNA WARTOŚC PROJEKTU: 2 mln euro kosztów całkowitych z
wyłączeniem:

- projektów realizowanych przez instytucje kultury (państwowe oraz
współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego), Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu
terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych,
- projektów dotyczących zakupu trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności
kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich (jako
odrębny Główny Typ Projektu),

dla których minimalna wartość projektu wynosi 0,5 mln euro kosztów całkowitych
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2. MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU:
5 mln euro kosztów całkowitych projektu (10 mln euro kosztów
całkowitych projektu dla projektów znajdujących się na liście
UNESCO)*
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Termin, miejsce, sposób i forma składania wniosków o dofinansowanie 
projektów

Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 30 czerwca 2016 r. 
do dnia 30 września 2016 r.

UWAGA: Termin może ulec wydłużeniu np. w przypadku pojawienia się nowych
dokumentów/wytycznych mających wpływ na konkurs.

Miejsce składania wniosków o dofinansowanie:
Ministerstwo  Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Funduszy Europejskich
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00– 071 Warszawa
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Dodatkowe informacje można uzyskać pod wskazanym poniżej numerem tel. i adresu 
mail:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament  Funduszy Europejskich

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Tel. (22) 42 10 302
Fax . (22) 42 10 371

mail: poiis@mkidn.gov.pl



Dziękujemy za uwagę

Lokalny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich

w Inowrocławiu


