
Możliwości dofinansowania nowych 
inicjatyw powstających w oparciu o 
Szlak Jakubowy

Szczecin, 14 czerwca 2011



• Program Południowy Bałtyk  
• Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich
• INTERREG IV A-Fundusz Małych 

Projektów
• granty i dotacje



Program Południowy Bałtyk

�� obszar wsparcia: Polska, Szwecja, Dania, Niemcy, Litwaobszar wsparcia: Polska, Szwecja, Dania, Niemcy, Litwa

�� budbudżżet Programu:  60,7 et Programu:  60,7 mlnmln €€

�� wkwkłład Polski: 25 ad Polski: 25 mlnmln €€

�� poziom dofinansowania: poziom dofinansowania: 
do 85 % kosztdo 85 % kosztóów w kwalifikowalnychkwalifikowalnych
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Następny VIII nabór (ostatni) - 28 października –
16 grudnia 2011 

Okres wdrażania projektu-2.5 roku

Pakiet aplikacyjny w języku angielskim na www.southbaltic.eu
Kwota projektu w działaniu 2.4 ( inicjatywy społeczności lokalnych) –

min 50 tys Euro do ok. 200 tys Euro

Transgraniczne oddziaływanie a regionalne i lokalne p otrzeby :
• Program PB to program trans-graniczny 
• współpraca na poziomie regionów a nie krajów

Wspólne rozwi ązania dla konkretnych (wspólnych) lokalnych i 
regionalnych problemów
! Działania rozszerzaj ące projekt RECReate to naturalna 
kontynuacja 



Potencjalni beneficjenci m.in
- władze krajowe, regionalne i lokalne oraz ich związki i 
stowarzyszenia,
- organizacje pozarządowe, stowarzyszenia,
- szkoły wyższe, placówki naukowo-dydaktyczne, 
- inne instytucje wspierające i/lub promujące zrównoważony rozwój 

Zasady współpracy
- Projekt ma charakter „wspólny” jeśli spełnia co najmniej dwa z czterech 

poniższych wymogów;
- wspólne przygotowanie - np. regularne spotkania;
- wspólna realizacja - działania partnerów projektu są połączone czasowo i 

merytorycznie;
- wspólny personel - partnerzy wskazują lub zatrudniają pracownika/-ów do 

wdrożenia wspólnego projektu
- wspólne finansowanie - projekt jest współfinansowany przez wszystkich 

partnerów projektu;

- Projekt nie spełniający tych wymogów nie zostanie zatwierdzony



SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UZYSKACIE PAŃSTWO W:

Urząd Marszałkowski

REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY EWT

Ul. Piłsudskiego 42

p. 339

ewt@wzp.pl

91-44-67-210, 211,115

JOINT TECHNICAL SECRETARIAT / 

WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY
ul. Rzeźnicka 58
80-822 Gdańsk
Poland

Tel/fax: + 48 58 761 00 30

e-mail: southbaltic@southbaltic.eu

www.southbaltic.eu

•



„ODNOWA I ROZWÓJ WSI”

Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 

na lata 2007-2013



Rozporządzenie 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. Nr 38 poz. 220 ze zmianami)



ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Cel działania:

• Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez 
zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych 
mieszkańców wsi 

• Promowanie obszarów wiejskich

• Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej

• Zachowanie dziedzictwa kulturowego specyfiki obszarów 
wiejskich 

• Wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów i inwestycyjnej 
obszarów wiejskich



Gdzie można realizować
projekty?

Miejscowości należące do:

1. gminy wiejskiej lub

2. gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast 
liczących powyżej 5 000 mieszkańców, lub

3. gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości 
liczących powyżej 5 000 mieszkańców,



ODNOWA I ROZWÓJ WSI
Beneficjent:

• Gmina
• Instytucja kultury dla której organizatorem jest jednostka 

samorządu terytorialnego
• Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej działająca na podstawie przepisów o 
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej 
Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i 
związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania (wyłącznie na operacje wymienione w § 4 ust 1 pkt. 5, 12, 14-16)

• Organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku 
publicznego, której cele statutowe są zbieżne z celami 
działania „Odnowa i rozwój wsi”



W przypadku instytucji kultury oraz 

organizacji pozarządowych o statusie 

organizacji pożytku publicznego, operacja 

musi być realizowana w zakresie objętym 

działalnością statutową tych podmiotów.



ODNOWA I ROZWÓJ WSI
Pomocy finansowej udziela się w formie refundacji 

części związanych z realizacją operacji, kosztów:

1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania 
budynków pełniących funkcje rekreacyjne, 
sportowe i społeczno - kulturalne, w tym świetlic i 
domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli, 
żłobków;

2) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia 
obiektów małej architektury;



ODNOWA I ROZWÓJ WSI 

3) budowy, przebudowy lub remontu obiektów 
sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków 
pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, 
przeznaczonych do użytku publicznego, z 
wyłączeniem sal sportowych przeznaczonych 
wyłącznie dla szkół lub przedszkoli;

3) zakupu towarów służących przedsięwzięciom 
związanym z kultywowaniem tradycji społeczności 
lokalnych oraz tradycyjnych zawodów;



ODNOWA I ROZWÓJ WSI 

5) związane z kształtowaniem obszarów o 

szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców, sprzyjających 

nawiązywaniu kontaktów społecznych ze 

względu na ich położenie oraz cechy 

funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności 

poprzez odnawianie lub budowę placów 

parkingowych, chodników lub oświetlenia 

ulicznego;



ODNOWA I ROZWÓJ WSI 
6) urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub 

innych miejsc wypoczynku;

7) budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej,

8) zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych na rzecz 
rekreacji lub poprawy estetyki miejscowości;

9) rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub 
objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na 
cele publiczne, oraz obiektów małej architektury, odnawiania 
lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc 
pamięci;



ODNOWA I ROZWÓJ WSI 

10) zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla 
danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich 
adaptacji na cele publiczne;

11) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów 
budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych 
produktów i usług, w tym pawilonów, punktów 
wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn;

12) odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach 
architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub 
objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy 
wpisanych do rejestru zabytków;



13) wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych budynków i budowli 
publicznych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, 
jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie –
w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych 
w pkt 1-12

14) zakup materiału roślinnego, sprzętu, materiałów i usług 
budowlanych i innych materiałów i usług służących realizacji 
operacji;

15) zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji 
operacji

ODNOWA I ROZWÓJ WSI 



Do kosztów kwalifikowanych zalicza się

także koszty ogólne, które są

bezpośrednio związane z przygotowaniem 

i realizacją operacji, w wysokości

nieprzekraczającej 10%
pozostałych kosztów kwalifikowalnych

operacji.

ODNOWA I ROZWÓJ WSI



Pomoc polega na refundacji 
kosztów poniesionych :

a) od dnia, w którym złożony został wniosek

o przyznanie pomocy, a w przypadku 
kosztów stanowiących koszty ogólne –
poniesionych nie wcześniej niż 1 stycznia 
2007 r. (na ryzyko wnioskodawcy);

b) w formie rozliczenia bezgotówkowego

ODNOWA I ROZWÓJ WSI



c) dostawy, roboty budowlane i usługi 

związane z realizacją operacji zostały 

nabyte w trybie przepisów o 

zamówieniach publicznych, w przypadku 

gdy beneficjent jest zobowiązany 

stosować te przepisy.



Poziom dofinansowania:

Maksymalna wysokość pomocy nie może być
wyższa niż 500 tys. złotych

Minimalna wysokość pomocy nie może być
równa lub niższa niż 25 tys. zł. według 

kalkulacji kosztów określonych we wniosku o 

przyznanie pomocy

ODNOWA I ROZWÓJ WSI



Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 

75% kosztów  kwalifikowalnych projektu, z tym że 

dla jednej miejscowości nie więcej niż

500 000 zł w okresie realizacji Programu.

W przypadku operacji realizowanej w więcej niż

jednej miejscowości kwotę tę dzieli się

proporcjonalnie do kosztów realizacji w każdej z 

tych miejscowości



Pomoc jest przyznawana na operacje:
• Nie finansowane z udziałem innych środków 

publicznych, z wyjątkiem współfinansowania:
- z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji 

ministra właściwego do spraw kultury w ramach Programu 
Operacyjnego Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego;

- z Funduszu Kościelnego;

- ze środków własnych JST, zgodnie z ustawą z dnia 30 
czerwca 2005 roku o finansach publicznych;

- z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji 
ministra właściwego ds. kultury fizycznej i sportu i ministra 
właściwego ds. turystyki 

ODNOWA I ROZWÓJ WSI



Budżet dla 

Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2007-2013

(środki UE):  97 605 441,76 zł

Kwota zakontraktowana (po I naborze)

38 932 624,00 zł

ODNOWA I ROZWÓJ WSI



Urząd Marszałkowski 

Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział

Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

www.prow.wzp.pl

tel. 091 31 29 300;

e-mail: wprow@wzp.pl; 



„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. 
operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w 

ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013



Beneficjent:

• osoby fizyczne, które są obywatelami państwa 
członkowskiego UE, są pełnoletnie, które mają miejsce 
zamieszkania na obszarze objętym LSR lub wykonują
działalność gospodarczą na tym obszarze. 

• osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność
prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub 
prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem 
województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek 
organizacyjnych.



Gdzie można realizować małe projekty?

• Na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju



Cele działania:
• Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru 

objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizacji projektów 
w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić
się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. 
poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności,

• W ramach realizacji LSR, zatwierdzonych przez samorząd 
województwa, LGD wybiera projekty do realizacji w ramach 
środków przyznanych na realizację strategii. Pracownicy LGD 
pomagają wnioskodawcom w przygotowaniu projektów. 



W przypadku małych projektów wysokość
pomocy na projekt nie może przekroczyć 70%

kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000 

zł .

Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta 
nie może przekroczyć w okresie programowania 
kwoty 100 000 zł. 

Forma i wysokość pomocy:



Finansowanie ma łych projektów w ramach realizacji 
LSR

Finansowanie ma łych projektów w ramach realizacji 
LSR

Wnioskodawca w ramach tzw. małych 
projektów

Wnioskodawca w ramach tzw. małych 
projektów

LGDLGD

Organ decyzyjny LGDOrgan decyzyjny LGD

Samorząd Wojewódzki- podmiot wdrażającySamorząd Wojewódzki- podmiot wdrażający

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Agencja 
Płatnicza

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Agencja 
Płatnicza

informacja o zawarciu umowy

wnioski o pomoc wybrane do finansowania

wybór wniosków do finansowania w ramach LSR, 

weryfikacja wniosku oraz ocena zgodno ści z kryteriami dost ępu 
i wyboru; sprawdzenie dost ępno ści środków

wniosek o pomoc

umowa o 
dofinansowan

ie projektu

LGD
Lokalna 
Grupa 
Działania

LSR 
Lokalna 
Strategia
Rozwoju



1) podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze 
objętym LSR przez:

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem 
środków transportu napędzanych mechanicznie,

b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o 
charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z 
obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach 
działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 
marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz z wyłączeniem szkoleń
połączonych z promocją towarów lub usług określonego 
przedsiębiorcy,

c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, 
rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych 
walorów,

Zakres pomocy:



d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wył ączeniem 
pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych
i wojewódzkich;
2) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez:

a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub 
aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków 
mieszkalnych, 

b) promocję lokalnej przedsiębiorczości,
c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie 

istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów, pełniących ich 
funkcję, oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych 
obiektów;



3) rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR 
przez:

a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji 
turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych 
związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego 
LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji 
informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego 
LSR,

b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z 
modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie 
obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z 
wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy 
gastronomicznej;
4) promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub 
oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i 
przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych 
poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów 
Natura 2000;



5) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i hist orycznego 
przez:

a) odbudow ę, renowacj ę, restauracj ę albo remont lub 
oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków  lub obj ętych 
ewidencj ą zabytków, 

b) remont lub wyposa żenie istniej ących muzeów lub innych 
obiektów pełni ących ich funkcje,

c) kultywowanie:
- miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
- języka regionalnego i gwary,
tradycyjnych zawodów i rzemiosła,

d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR, innych niż realizowane w 
ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 marca 
2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;



6) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub 
wprowadzania na rynek produktów i usług, których 
podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory 
gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, 
historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej „produktami 
lub usługami lokalnymi”, albo podnoszenie jakości takich 
produktów lub usług przez:

a) udział w targach i konkursach produktów lub 
usług lokalnych,

b) promocję produktów lub usług lokalnych,
c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach 
jakości, innych niż realizowane w ramach działania, o 
którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 
2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,



d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych 
obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia 
sprzedaży produktów lub usług lokalnych,

e) budowę, adaptację lub wyposażenie 
niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do 
tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych,

f) badanie rynku produktów lub usług lokalnych –
z wyłączeniem działalności rolniczej;

7) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności 
kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na 
wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem 
działalności rolniczej.





Wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty zawiera w 
szczególności:

1) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o 
krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, nadany 
wnioskodawcy;
2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, 

siedzibę i adres wnioskodawcy;
3) opis planowanego małego projektu, w tym określenie miejsca 

jego realizacji, celów i zakresu;
4) plan finansowy małego projektu;
5) zestawienie rzeczowo-finansowe małego projektu;
6) oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy dotyczące 

pomocy;
7) informacje o dołączanych do wniosku załącznikach.



Urząd Marszałkowski 

Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział

Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

www.prow.wzp.pl

tel. 091 31 29 300;

e-mail: wprow@wzp.pl; 
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Założenia Funduszu Małych Projektów 

INTERREG IV A

wdrażany przez Stowarzyszenie Gmin Polskich 
Euroregionu Pomerania(Partner Wiodący) wraz ze 
Związkiem Komunalnym Europaregion Pomerania (Partner 
Projektu)

Cel FMP: wspieranie transgranicznych kontaktów, spotkań
różnych grup społecznych, projektów kulturalnych

Biuro Funduszu Małych Projektów w Szczecinie

II etapy
I etap 2009 – 2011 II etap 2012 - 2015 



INTERREG IV A - Obszar wsparcia



Założenia Funduszu Małych Projektów 

INTERREG IV A

Wielkość projektów:

Najmniejszy projekt –brak limitu, 
zalecamy minimum 3 tys. EUR
Największy projekt 25 000 €

Refinansowanie środków – zwrot kosztów 
projektu po realizacji i zapłaceniu wszystkich 
wydatków.



Montaż finansowy Funduszu Małych Projektów            

INTERREG IV A

• 85 % Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego

• 10 % rezerwa budżetu państwa (strona polska)

• 5 % udział własny



Założenia Funduszu Małych Projektów 

INTERREG IV A

Uprawnione organizacje:
Charakter niedochodowy: 

jednostki samorządu terytorialnego

ośrodki kultury, kluby sportowe

organizacje pozarządowe

szkoły, przedszkola

inne niekomercyjne podmioty



Założenia Funduszu Małych Projektów 

INTERREG IV A

Uprawnione organizacje:

siedziba/oddział na terenie polskiej części 
Euroregionu Pomerania

bezpośrednie zarządzanie projektem

stabilne i wystarczające źródło finansowania



Założenia Funduszu Małych Projektów 

INTERREG IV A

Partnerstwo:
Partner niemiecki - niekomercyjny
z terenu Euroregionu Pomerania 
długofalowy charakter partnerstwa
Oświadczenie Partnerów 
min. udział uczestników (10 osób PL, 10 osób DE) 

Kwalifikuj ące się działania:
transgraniczne
niedochodowe
gotowe do realizacji
„miękkie”- nieinwestycyjne
realizowane na obszarze wsparcia



Założenia Funduszu Małych Projektów 

INTERREG IV A

Dziedziny objęte wsparciem:
kultura
sport
ochrona środowiska, działania proekologiczne
zdrowie i integracja społeczna

Przykładowe projekty:
konferencje, seminaria, warsztaty,
plenery, wystawy, festiwale
programy edukacyjne dla młodzieży (np. profilaktyka 
zdrowia, świadomość ekologiczna)



Procedura aplikacyjna FMP Interreg IV A

Nabór ciągły

Minimum 3 miesiące przed rozpoczęciem projektu

2011 rok – działania do 31 października

2012 rok – składanie wniosków od stycznia

1 egzemplarz wniosku

Pocztą lub osobiście



Kontakt: 

Zespół ds. Funduszy Pomocowych
Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

al. Wojska Polskiego 164, Szczecin

tel. (91) 486 08 23 (pok. 210)

tel. (91) 486 29 10 (pok. 109)

tel. (91) 434 78 38 (pok. 107)

http://www.pomerania.org.pl

e-mail: fundusze@pomerania.org.pl



Dotacje z budżetu Województwa
Podstawa prawna: 
Ustawa o działalno ści po żytku publicznego i o wolontariacie

Otwarte konkursy ofert ogłaszane s ą na przełomie roku 
grudzie ń/stycze ń – informacje na BIP zakładka „dotacje”

Udzielane dotacje od kilku do kilkunastu tys. zł
Wnioskodawca musi wykaza ć wkład własny w dowolnej wysoko ści
(koniecznie przeczyta ć uważnie regulamin konkursu – mog ą być ograniczenia)

O dotacje ubiega ć się mogą wył ącznie organizacje pozarz ądowe 
prowadz ące działalno ść w danej dziedzinie

Konkursy ogłaszane s ą w zakresie:

kultury: festiwale, warsztaty, konkursy itp. (www.kultura.wzp.pl)

turystyki: imprezy turystyczne, znakowanie szlaków i atrakcji 
turystycznych (www.turystyka.wzp.pl)

Na podobnych zasadach ogłasza otwarte konkursy ofer t m.in. 
Ministerstwo Sportu i Turystyki listopad/grudzie ń www.msport.gov.pl



Dotacje na działania związane z pracami konserwatorskimi

• O środki może ubiegać się każdy podmiot posiadający tytuł
prawny do zabytku wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. 

• Wnioski składa się w odpowiedzi na ogłoszony nabór. 
Informacja podawana jest do publicznej wiadomości w BIP-ie, 
na stronie internetowej urzędu (www.kultura.wzp.pl) oraz na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie przy ul. Korsarzy 34 w Szczecinie. 

• Nabór ogłaszany jest zazwyczaj raz w roku w okresie 
pierwszego kwartału. 







Dziękuję za uwagę
Anna Błeszyńska

Regionalny Punkt Kontaktowy Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej

Wydział Współpracy Międzynarodowej 

Urząd Marszałkowski

Tel. 91 44 67 210

ableszynska@wzp.pl


