
 

Załącznik nr 1 
do uchwały Nr  1247/2019 

Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia  22.08.2019 r.  

 
 
 
 

 
        

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Za treść ogłoszenia odpowiada Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 
 
 
 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

zaprasza 

do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty 
pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 
 
 

w terminie: od dnia 12 września 2019 r. do dnia 26 września 2019 r. 
 
 
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy 
dostępne są na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl. 
 
 
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Departamencie Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9 
(segment C), II piętro - sekretariat, Opole w godz. 7:30-15.30. 

lub przesyłać w nieprzekraczalnym terminie  
do dnia 26 września 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego)  na adres: 

 
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 
ul. Piastowska 14 

45-082 Opole 
 
 

Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są  
w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9 (segment C) w Opolu, II piętro pok. 39.1 oraz pod 
numerem telefonu (77) 44 83 227 w godz. 7:30-15:30 oraz e-mailem: info.prow@opolskie.pl 
 

Ogłoszenie opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.  
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

http://www.opolskie.pl/
mailto:info.prow@opolskie.pl


 
 
 

Kryterium wyboru operacji oraz kryterium regionalne operacji w ramach działania „Podstawowe 

usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 na operacje typu „INWESTYCJE W OBIEKTY PEŁNIĄCE FUNKCJE 

KULTURALNE”: 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

1) Operacja przewiduje, że po jej zrealizowaniu w obiekcie budowalnym będącym jej przedmiotem 

będą prowadzone zajęcia artystyczne, nauka języków obcych, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 

lub inne inicjatywy społeczne wskazane we wniosku o przyznanie pomocy, które będą miały 

charakter stały lub będą się odbywały cyklicznie, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, przez  co 

najmniej 9 miesięcy w danym roku w okresie trwałości operacji, o którym omowa w art. 71 ust. 1 

akapit pierwszy rozporządzenia nr 1303/2013 – 4 punkty; 

Źródło danych:  wniosek o przyznanie pomocy, wraz z załącznikami (plan działania, wykaz 

inicjatyw) oraz dołączone do niego dokumenty, a także deklaracje i wyjaśnienia wnioskodawcy 

zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku. 

2) Podstawowy dochód podatkowy gminy, w której będzie realizowana operacja, w przeliczeniu na 

mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 

opublikowany przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych do 

stosowania w roku, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy – 

od 1 do 3 punktów; 

Źródło danych:  wskaźnik G (podstawowy dochód podatkowy gmin publikowany przez 

Ministerstwo Finansów ), zawiera również wskaźnik GG – średnia krajowa – dane w posiadaniu 

UM. 

3) Operacja uwzględnia zastosowanie rozwiązań, które są innowacyjne co najmniej w skali 

województwa, w tym rozwiązań organizacyjnych, technicznych lub technologicznych, które 

zapewnią warunki dla tworzenia wysokiej jakości oferty kulturalnej dostępnej dla  zróżnicowanych 

grup odbiorców – 3 punkty; 

Źródło danych:  wniosek o przyznanie pomocy, wraz z załącznikami oraz dołączone do niego 

dokumenty, a także deklaracje i wyjaśnienia wnioskodawcy zgodnie z instrukcją wypełniania 

wniosku – załącznik nr 20 do wniosku.  

4) Operacja uwzględnia wyposażenie obiektu budowlanego będącego przedmiotem operacji  

w mikroinstalację, która będzie zapewniała pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania tego 

obiektu na energię elektryczną lub cieplną, albo obiekt budowlany będący przedmiotem operacji 

jest wyposażony w mikroinstalację, która zapewnia pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania 

tego obiektu na energię elektryczną lub cieplną – 3 punkty; 

Źródło danych:  wniosek o przyznanie pomocy, oraz dołączone do niego dokumenty zgodnie z 

instrukcją wypełniania wniosku tj. audyt energetyczny lub opinia certyfikowanego instalatora 

instalacji odnawialnego źródła energii – załącznik nr 15 do wniosku. 

5) Operacja przewiduje powstanie i utrzymanie przez okres trwałości operacji, o którym mowa w art. 

71 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia  nr 1303/2013, albo utrzymanie przez ten okres miejsc 

pracy – od 1 do 3 punktów 

Źródło danych:  wniosek o przyznanie pomocy, oraz dołączone do niego dokumenty a także 

deklaracje i wyjaśnienia wnioskodawcy. 

6) Operacja będzie realizowana w gminie, w której gęstość zaludnienia ustalona według 

najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych informacji 

statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami  

o statystyce publicznej – od 1 do  2 punktów 

Źródło danych:  dane dotyczące gęstości zaludnienia publikowane przez GUS – dane  

w posiadaniu UM. 



7) średnioroczna stopa bezrobocia w powiecie, na którego obszarze jest planowana realizacja 

operacji, w ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia terminu składania 

wniosków o przyznanie pomocy była wyższa albo równa średniej krajowej stopie bezrobocia  

w tym okresie – 1 punkt; 

Źródło danych:  dane dotyczące bezrobocia w powiatach i województwach publikowane przez 

GUS lub WUP – dane w posiadaniu UM. 

8) Operacja będzie realizowana w gminie, w której na dzień ogłoszenia naboru wniosków  

o przyznanie pomocy występuje co najmniej jedna z form ochrony przyrody określona w art. 6 

ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134, z 

późn.zm.) – 1 punkt; 

Źródło danych:  należy zweryfikować na podstawie strony http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/ , 

dane z wniosku o przyznanie pomocy i załącznik nr 19 do wniosku. 

 

KRYTERIUM REGIONALNE 

a) W obiekcie budowlanym będącym przedmiotem operacji będzie zapewniony dostęp do sieci 

Internet osobom korzystającym z tego obiektu – 4 punkty 

Źródło danych:  umowa na dostęp do sieci internetowej, deklaracja wnioskodawcy dołączona do 

wniosku o przyznanie pomocy badana na etapie wniosku o płatność i przez okres związania z 

celem tj. 5 lat od wypłaty płatności końcowej. 

b) W obiekcie budowlanym będącym przedmiotem operacji będą prowadzone zajęcia  

w zakresie regionalnej lub lokalnej edukacji  kulturalnej lub edukacji mniejszości narodowych   

i etnicznych, które będą miały charakter stały lub będą odbywały się cyklicznie, lecz nie 

rzadziej niż raz w miesiącu, przez co najmniej 9 miesięcy w danym roku w okresie trwałości 

operacji, o którym mowa w art.71 ust.1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1303/2013, przy 

czym nie będzie to jedyna inicjatywa społeczna realizowana w tym obiekcie – 4 punkty. 

Źródło danych:  wniosek o przyznanie pomocy, wraz z załącznikami (plan działania, wykaz 

inicjatyw) oraz dołączone do niego dokumenty, a także deklaracje i wyjaśnienia wnioskodawcy 

zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku. 

c)  realizacja operacji przyczyni się do wprowadzenia nowych funkcji w obiekcie budowlanym 

pełniącym funkcje kulturalne – 4 punkty. 

Źródło danych:  dokumentacja projektowa, inwentaryzacja budowlana, kosztorys inwestorski, 

deklaracja wnioskodawcy itp. 

Warunek musi być spełniony przez co najmniej okres związania z celem tj. 5 lat od wypłaty 

płatności końcowej. 

 

UWAGA ! Jeżeli operacja nie spełni ww. warunków nie otrzyma punktów w ramach kryterium – 

Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów w celu 

udowodnienia spełnienia powyższych warunków. 

 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/

