
                                                                                                    Załącznik do uchwały nr 6547/VI/23 

                                                                                                    Zarządu Województwa Dolnośląskiego 

                                                                                                    z dnia 20.02.2023 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. ). 

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań 

7 000 000 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 01.03.2023 r. do dnia 26.03.2023 r za 
pośrednictwem internetowego Generatora wniosków eNGO.  

 

 

V. Wymogi formalne 

1. O dacie złożenia wniosku decyduje data wysłania wniosku w Generatorze wniosków 
eNGO. 

2. Do wniosku o dotację należy dołączyć wymagane załączniki w formacie PDF i JPG 
(zdjęcia obiektu). Skany wymaganych załączników w formacie PDF muszą być 
wyraźne, czytelne i kompletne. Niewyraźne, nieczytelne i niekompletne załączniki do 
wniosku będą uznawane jako błąd formalny.  
Lista wymaganych załączników: 
a) decyzja o wpisie do wojewódzkiego rejestru zabytków,  
b) aktualna decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków udzielająca pozwolenie 
na prowadzenie prac przy zabytku lub w przypadku wniosku o dotację na wykonanie 
dokumentacji, analiz, opracowań – opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
oceniająca zakres rzeczowy wniosku, 
c) zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych – o ile jest wymagane, 
d) programu prac konserwatorskich – o ile jest wymagany, 



e) kosztorys z wyszczególnionymi kosztami realizacji (netto i brutto) zadania 
podpisany przez inwestora i osobę sporządzającą kosztorys; dla prac 
konserwatorskich i restauratorskich kosztorys musi być podpisany przez wykonawcę 
prac oraz inwestora, 
f) kopia aktualnego (nie starszy niż 6 miesięcy) dokumentu potwierdzającego 
posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości lub jego 
wyposażenia (wypis z rejestru gruntów lub odpis z księgi wieczystej – dopuszczalny 
jest wydruk z Elektronicznego Systemu Ksiąg Wieczystych), 
g) aktualny (nie starszy niż 6 miesięcy) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub 
innego rejestru określającego status prawny podmiotu wnioskującego – o ile jest 
wymagany, 
h) wspólnoty mieszkaniowe dołączają stosowną uchwałę wyrażającą zgodę na 
realizację zadania, 
i) fotografie zabytku dokumentujące stan techniczny całości obiektu oraz części 
obiektu, przy której realizowane będą prace (min.  5 szt. format plików JPG). 

 

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.  Uchybienie formalne występuje w sytuacji, gdy: 

1) obiekt zabytkowy nie znajduje się w rejestrze zabytków; 

2) wniosek złożył podmiot nieuprawniony; 

3) zachodzi niezgodność z zakresem kwalifikujących się zadań wymienionych w art. 77 

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

4) wnioskowana kwota dotacji przekracza 500 000 złotych; 

5) nie wskazano uzasadnienia wnioskowania o dotację przewyższającą 50% kosztów 

koniecznych w przypadkach określonych w § 6 ust. 2 uchwały Sejmiku; 

6) wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie prac nie ujętych w pozwoleniu 

wojewódzkiego konserwatora zabytków; 

7) w kalkulacji kosztów zadania ujęte są zobowiązania finansowe lat poprzednich; 

8) zakres prac we wniosku dotyczy różnych zabytków wpisanych osobnymi decyzjami 

konserwatorskimi; 

9) występuje nieprawidłowa kalkulacja kosztów we wniosku (w tym różne koszty w 

załączonym kosztorysie i we wniosku); 

10) wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą wnioskują o więcej niż 80% 

nakładów koniecznych na realizację zadania; 

11) nie dołączono któregokolwiek z obowiązkowych załączników: 

a) decyzji o wpisie do wojewódzkiego rejestru zabytków,  

b) aktualnej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków udzielającej pozwolenie na 

prowadzenie prac przy zabytku lub w przypadku wniosku o dotację na wykonanie 

dokumentacji, analiz, opracowań – opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

oceniająca zakres rzeczowy wniosku, 

c) zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych – o ile jest wymagane, 

d) programu prac konserwatorskich – o ile jest wymagany, 



e) kosztorysu z wyszczególnionymi kosztami realizacji (netto i brutto) zadania podpisany 

przez inwestora i osobę sporządzającą kosztorys; dla prac konserwatorskich i 

restauratorskich kosztorys musi być podpisany przez wykonawcę prac oraz inwestora, 

f) kopii aktualnego (nie starszy niż 6 miesięcy) dokumentu potwierdzającego posiadanie 

przez wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości lub jego wyposażenia (wypis z 

rejestru gruntów lub odpis z księgi wieczystej – dopuszczalny jest wydruk z Elektronicznego 

Systemu Ksiąg Wieczystych), 

g) aktualnego (nie starszy niż 6 miesięcy) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego 

rejestru określającego status prawny podmiotu wnioskującego – o ile jest wymagane, 

h) wspólnoty mieszkaniowe dołączają stosowną uchwałę wyrażającą zgodę na realizację 

zadania, 

i)  fotografii zabytku dokumentujące stan techniczny całości obiektu oraz części obiektu, przy 

której realizowane będą prace (min.  5 szt. format plików JPG). 

 

 

 

  3.  Do dyskwalifikacji formalnej wniosku wystarczy zaistnienie jednej z okoliczności 

wymienionych powyżej.  

  4.  Wnioski spełniające kryteria formalne zostaną przekazane Komisji Oceniającej powołanej 

przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w celu dokonania oceny merytorycznej ofert. 

  5.  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 

2 



publicznej 

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. 


