
                                                                                                    Załącznik do uchwały nr 4773/VI/22 

                                                                                                    Zarządu Województwa Dolnośląskiego 

                                                                                                    z dnia 5 stycznia 2022 r. 

 

OGŁOSZENIE 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego. 

I.  Zasady udzielania dotacji 

1.  Uchwała NR XXVI/576/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na 
obszarze województwa dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 7088 z późń. zm. ). 

2. Załącznik do uchwały nr XLI/824/21 z dnia 16.12.2021 r. - wniosek o dotację  

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań 

6 000 000 zł 

 

III. Adresaci naboru 

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z 
prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego.  
 

 

IV. Miejsce i termin składania wniosków o dotację 

1.  Wnioski należy składać od dnia 17.01.2022 r. do dnia 04.02.2022 r. osobiście lub za 
pośrednictwem poczty na adres:  

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
Kancelaria Ogólna (parter) Wybrzeże J. Słowackiego12-14 

50-411 Wrocław  
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30 

 

V. Wymogi formalne 

1. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla 
pocztowego. 

2. WAŻNE! NASTĄPIŁA ZMIANA FORMULARZA WNIOSKU O DOTACJĘ. ZŁOŻENIE 
WNIOSKU NA NIEAKTUALNYM FORMULARZU TRAKTOWANE BĘDZIE JAKO BŁĄD 
FORMALNY. 

3. Wnioski należy składać w formie papierowej  
(bez dołączonych skoroszytów, teczek itp.) 

4. Do wniosku o dotację należy dołączyć wymagane załączniki w formacie PDF i JPG 
(zdjęcia obiektu) nagrane na płytę CD/DVD. Skany wymaganych załączników w 
formacie PDF muszą być wyraźne i czytelne. Niewyraźne i nieczytelne załączniki do 
wniosku będą uznawane jako błąd formalny.  

https://umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Kultura/Ochrona_zabytkow/2021/Wniosek_o_dotacje_na_zabytki_2021.doc


 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosku  

  1. Złożone wnioski będą rozpatrywane pod względem formalnym przez Dział Dziedzictwa 

Kulturowego. Po zakończeniu terminu naboru wniosków nie dopuszcza się zmian lub 

uzupełniania wniosków. 

  2.  Wnioski spełniające kryteria formalne zostaną przekazane Komisji Oceniającej powołanej 

przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w celu dokonania oceny merytorycznej ofert. 

  3.  Ocena merytoryczna ofert/y dokonana zostanie z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

Charakterystyka kryterium 
punktacja 

1. Znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem 

jego wartości historycznej, naukowej lub artystycznej 

1-10 

2. Stan zagrożenia w jakim znajduje się obiekt wymagający zabiegów 
konserwatorskich: oceny według opisu stanu zachowania z programów prac 
konserwatorskich, opinie techniczne, opisy stanu zachowania z projektów 
budowlanych   

0-5 

3. Zakres rzeczowy prac wpływający na zabezpieczenie, utrwalenie substancji 
zabytku, zahamowanie procesów destrukcji 

0-3 

4. Dostępność zabytku dla społeczeństwa, funkcja użyteczności publicznej, 
znaczenie zabytku jako atrakcji turystycznej i możliwość zwiedzania 

0-10 

5. Zaangażowanie finansowe podmiotu występującego o dotację 0-3 

6. Jakość i terminowość wykonania oraz rozliczenia poprzednio przyznanych dotacji 0-2 

7. Zgodność z Programem Opieki nad Zabytkami Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2021-24 

0-5 

1) ujęcie zabytku w aktualnym, gminnym programie opieki nad zabytkami 
1 

2) adaptacja obiektu nieużytkowanego na funkcje użytkowe, w szczególności 
związane z jego udostępnianiem dla celów turystyki, kultury lub użyteczności 
publicznej 

2 

3) wysoka ranga zabytku w skali regionalnej ¹ 
3 

4) priorytetowo będą traktowane obiekty znajdujące się w gminach, w których 
wartość wskaźnika G² w roku poprzedzającym udzielanie dotacji jest niższa od 
średniej wartości tego wskaźnika dla województwa dolnośląskiego 

4 

5) zabezpieczenie obiektu znajdującego się w stanie zagrożenia, ruiny, katastrofy 
budowlanej lub zabezpieczenie drewnianego obiektu zabytkowego w system 
przeciwpożarowy. 

5 

 Maksymalna ocena łączna: 38 

1. Wykaz zabytków o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym znajduje się w aneksie Tabela 6 

Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Dolnośląskiego na lata 2021-2024.   

2. Wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy. 


