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Pan Rafał Bartek
Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Opolskiego

Szanowny Panie Przewodniczący,

W odpowiedzi na interpelację z dnia 24 września 2019 r. w sprawie remontu Pomnika 
i Amfiteatru na Górze św. Anny, poniżej przekazuję następujące wyjaśnienia.

Obiekty zabytkowe na Górze św. Anny formalnie należą do Skarbu Państwa, a opiekę nad nimi 
sprawuje Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich. Zarząd Województwa Opolskiego nie posiada 
obecnie informacji na temat dalszego funkcjonowania zespołu zabytków na Górze św. Anny.

W odniesieniu do dotychczas podjętych działań przez Samorząd Województwa informuję, że 
w 2016 roku miała miejsce aktualizacja Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego [KT], 
w ramach której Zarząd Województwa Opolskiego zgłosił projekt pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego 
Pomnika Historii Góra Św. Anny jako jeden z rekomendowanych przedsięwzięć do ujęcia w KT. 
W wyniku starań Zarządu Województwa oraz negocjacji ze stroną rządową w 2017 roku projekt uzyskał 
rekomendacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego [MKiDN] i został ujęty w KT jako jeden 
z sześciu projektów z województwa opolskiego realizujących ogólne przedsięwzięcie wskazane 
w dokumencie pn. Wsparcie obszaru kultury w województwie opolskim poprzez realizację projektów 
infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury 
i dziedzictwa kulturowego (Aneks nr 2 z 30 maja 2017 r.). Jako źródło finansowania projektu został 
wskazany Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 [POIŚ 2014-2020]. 

Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Instytucji Pośredniczącej POIŚ 2014-2020/MKiDN 
w dniu 29 grudnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację projektu pn. 
Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra św. Anny. Beneficjent projektu - Powiat 
Strzelecki złożył wniosek o dofinansowanie na całkowitą wartość projektu w wysokości 
12 348 624,72 PLN, natomiast kwota dofinansowania wynosiła 8 533 602,43 PLN. 

Z informacji telefonicznych uzyskanych od pracowników Powiatu Strzeleckiego, w celu 
wyłonienia wykonawcy realizacji przedmiotowej inwestycji ogłoszono sześć procedur przetargowych. 
Powodem braku rozstrzygnięć przetargowych były zbyt wysokie ceny wykonania robót złożone przez 
oferentów, przewyższające oszacowane przez beneficjenta koszty realizacji inwestycji. Z uwagi na brak 
możliwości wniesienia wysokiego wkładu własnego przez beneficjenta projektu, w lipcu 2019 r. została 
rozwiązana umowa o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą POIŚ 2014-2020.

DPO-I.0003.4.2019.JS Opole, dnia  16 października 2019 roku



www.opolskie.pl

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPARACYJNYCH
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel.: +48 77 5416 510, fax.: +48 77 5416 512, email: marszalek@opolskie.pl

Jednocześnie informuję, że Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich złożyło do Wojewody 
Opolskiego wniosek o dofinansowanie z rezerwy ogólnej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 
2019 r., zadania pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny w wys. 800 000 
PLN. Tym samym, Wojewoda Opolski w dniu 1 października br. zwrócił się do Pana Marszałka Andrzeja 
Buły z prośbą o wydanie opinii w sprawie zgodności przedmiotowej inwestycji z Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 [RPO WO 2014-2020]. 

Zgodnie z przedłożonym wnioskiem, całkowita wartość projektu została oszacowana 
w wysokości 18 885 428,64 PLN (wartość dofinansowania 15 108 342,91 PLN). Mając na uwadze zapisy 
poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 
2014-2020, zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (SZOOP EFRR, wersja nr 36), jeden 
z warunków wsparcia obiektów wskazuje: W zakresie projektów dotyczących obiektów wpisanych na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub 
zlokalizowanych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub 
położonych na obszarach uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii – koszty całkowite projektu 
nie mogą przekroczyć 2 mln euro (wiersz 18). Wobec powyższego, w odpowiedzi do Wojewody 
Opolskiego przekazano informację, iż z uwagi na demarkację kwotową określoną pomiędzy poziomem 
krajowym (POIŚ 2014-2020) i regionalnym (regionalne programy operacyjne), przedmiotowe 
przedsięwzięcie nie może ubiegać się o dofinansowanie z RPO WO 2014-2020 tylko z POIŚ 2014-2020, 
gdyż wskazana przez beneficjenta szacowana całkowita wartość projektu przewyższa limit założony 
w Programie.

Dodatkowo, kolejną obok ww. możliwości pozyskania środków na remont Pomnika 
i Amfiteatru na Górze św. Anny jest złożenie wniosku do Programu KULTURA - III edycji Funduszy EOG 
w ramach Działania I Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym. Celem działania jest poprawa zarządzania 
dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności 
kulturalnej zarówno w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, jak również w zakresie infrastruktury 
kulturalnej. W ramach działania będzie można wdrażać:

1) projekty dotyczące zachowania dziedzictwa kulturowego (Poddziałanie 1.1: Restauracja                            
i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego),

2) projekty dotyczące budowy i rozbudowy nie zabytkowej infrastruktury kultury (Poddziałanie 1.2: 
Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego).

Typy wnioskodawców:
 publiczne instytucje kultury
 archiwa państwowe
 publiczne szkoły i uczelnie artystyczne
 kościoły i związki wyznaniowe
 organizacje pozarządowe z obszaru kultury
 jednostki samorządu terytorialnego
 podmioty zarządzające obiektami wpisanymi na listę UNESCO lub uznanymi przez prezydenta RP 

za Pomniki Historii.
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Dodatkowe informacje o naborze: 
 alokacja na działanie wynosi 60 mln Euro, 
 grant w wysokości: 0,5–3,5 mln Euro,
 kwalifikowalność wydatków: 30 kwietnia 2024 roku.

Planowane nabory wniosków:
 działanie 1 - Zarządzanie dziedzictwem kulturowym (inwestycje) 
 planowany jest 1 nabór wniosków (IV kwartał 2019 roku).

W przypadku ewentualnych zapytań zapewniam o mojej gotowości do dalszych rozmów 
w przedmiotowej kwestii.

Z poważaniem

                                             

Marszałek Województwa Opolskiego

Andrzej Buła

Sprawę prowadzi:  Justyna Sobera
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