Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursów w ramach Działania 4.1

LP.

Czego dotyczy pytanie

Pytanie

Odpowiedź

Do dofinansowania nie kwalifikują się projekty związane z konserwacją, restauracją zabytków nieruchomych, historycznych
zespołów budowlanych na cele, które nie mają związku z kulturą i turystyką (np. na cele mieszkaniowe lub administracyjne).
Czy w ramach konkursu możliwe jest otrzymanie dofinansowania na projekt dotyczący renowacji, konserwacji
zabytków nieruchomych, w których znajdują się wyłącznie mieszkania, szkoła lub prowadzona jest działalność
administracyjna?
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Jednocześnie należy mieć na uwadze, że planowany do realizacji projekt musi zostać udostępniony mieszkańcom regionu i
turystom oraz że beneficjent w ramach zrealizowanego projektu zobowiązany będzie do osiągnięcia wskaźnika pn. „Wzrost
oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz
stanowiących atrakcje turystyczne”, który dotyczy obiektów objętych wsparciem mających na celu przyciągnięcie i przyjęcie
odwiedzających w celu realizacji zrównoważonej turystyki.

Kwalifikowalność projektu

Czy przedmiotem projektu może być rewitalizacja, konserwacja zabytku nieruchomego, w którym znajduje się
hotel lub zostanie on utworzony?

W przypadku projektu polegającego na rewitalizacji, konserwacji zabytku nieruchomego, w którym znajduje się hotel lub
zostanie on utworzony, przede wszystkim należy rozważyć możliwość wystąpienia pomocy publicznej. Jeśli tak, należy mieć na
uwadze zapisy rozporządzenia KE nr 651/2014, zgodnie z którymi w przypadku pomocy inwestycyjnej za koszty kwalifikowalne
uznaje się koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne, w tym m.in. koszty konserwacji lub
poprawy infrastruktury, jeżeli w skali roku przynajmniej 80% czasu lub przestrzeni tej infrastruktury jest wykorzystywane do
celów związanych z kulturą.

Spełnienie warunku dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych nie jest obligatoryjne. Zgodnie z podrozdziałem 1.2.2 pkt.
2 regulaminu konkursu zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, w tym skierowanych do specyficznych grup turystów (dzieci,
niepełnosprawnych, seniorów itp.) lub ułatwiających dostęp do obiektu zabytkowego jest premiowane poprzez przyznanie
dodatkowej punktacji dla projektu.
Czy warunek dostępności dla osób niepełnosprawnych jest warunkiem bezwzględnym?
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Kryteria wyboru projektu

Ile punktów otrzyma projekt obejmujący dwa zabytki nieruchome, pochodzące z różnych okresów historycznych?

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że we wniosku o dofinansowanie w sekcji D.7.1 Kluczowe zasady i polityki wspólnotowe
należy wykazać, w jakim stopniu projekt jest zgodny z zasadami promowania i realizacji zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym. m. in. budowanie infrastruktury w zgodzie z zasadą uniwersalnego projektowania, tj. projektowaniem
produktów, towarów, usług, infrastruktury, otoczenia w taki sposób, aby umożliwić korzystanie z nich na równi wszystkim
użytkownikom. Jest to kierunek i sposób myślenia, który ma przede wszystkim na celu promowanie społeczeństwa
włączającego wszystkich obywateli oraz zapewniającego im pełną równość oraz możliwość uczestnictwa.

W przypadku projektu obejmującego zabytki pochodzące z różnych okresów historycznych, projekt otrzyma taką ilość punktów,
jaka odpowiada najstarszemu z obiektów (np. jeżeli jeden z obiektów pochodzi z okresu do XV w., a drugi jest młodszy, projekt
otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 3 pkt).

4

Dofinansowanie

W przypadku, gdy projekt obejmuje dwa zabytki nieruchome, z czego tylko jeden wpisany jest w program rewitalizacji oraz
jeżeli program ten został bądź zostanie zatwierdzony przez Zarząd Województwa najpóźniej w dniu zakończenia naboru
konkursu, projekt może zostać dofinansowany maksymalnie na poziomie 85% ze środków EFRR. W takim przypadku nie jest
możliwe dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu państwa, gdyż ww. projekt nie jest w całości wpisany / nie wynika z
Jaki poziom dofinansowania może zostać przyznany dla projektu obejmującego dwa zabytki nieruchome, z których
programu rewitalizacji.
tylko jeden znajduje się na obszarze rewitalizacji?
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 znajdują się pod adresem
http://rpo.wzp.pl/sites/default/files/pliki/rewitalizacja_rpowz2014_zasady_20170130.pdf
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Wskaźniki rezultatu

Załączniki do wniosku o
dofinansowanie

W przypadku, gdy realizacja projektu przyczyni się do stworzenia pośrednich miejsc pracy, konieczne jest
wskazanie we wniosku o dofinansowanie wskaźnika dotyczącego wzrostu zatrudnienia?

Jeżeli realizacja projektu przyczyni się pośrednio do stworzenia miejsc pracy, nie należy wskazywać we wniosku o
dofinansowanie wskaźnika dotyczącego wzrostu zatrudnienia.
Wskaźniki dotyczące wzrostu zatrudnienia (adekwatne dla wnioskodawcy) należy wskazać we wniosku o dofinansowanie
wyłącznie, gdy w wyniku realizacji projektu zostaną wytworzone bezpośrednie miejsca pracy.

W przypadku, gdy wnioskodawca posiada Decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie
prac lub robót (załącznik nr 6.8), załącznik nr 5.37 nie jest obowiązkowy. Wówczas na etapie składania wniosku o
Czy w przypadku, gdy została wydana Decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na
dofinansowanie należy obowiązkowo załączyć ww. Decyzję.
przeprowadzenie prac lub robót (załącznik nr 6.8), wymagane jest złożenie zaleceń konserwatorskich (załącznik nr
5.37) wraz z wnioskiem o dofinansowanie?
Dodatkowo jeżeli w ww. Decyzji opisany został stan zachowania zabytku, załącznik nr 5.39 Dokument potwierdzający stan
zachowania zabytku (np. ekspertyza techniczna, decyzja organu nadzoru budowlanego) również nie jest wymagany.

W jakim przypadku wymagane jest złożenie załącznika nr 3b Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę
W ramach niniejszego konkursu złożenie załącznika nr 3b nie jest wymagane.
wodną ?

