
Priorytet IV. Kultura 
 

Celem głównym priorytetu jest wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno 

– gospodarczego, który będzie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe 

priorytetu: 

 zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego, 

 zwiększenie dostępu do informacji o zasobach i wydarzeniach kulturalnych              

w regionie, 

 wzrost rozpoznawalności oferty kulturalnej regionu. 

 

W ramach priorytetu będą wspierane działania z zakresu infrastruktury kultury, systemu 

informacji kulturalnej i promocji kultury. Dofinansowanie będzie obejmować projekty 

wpływające na wzbogacenie i podniesienie jakości oferty kulturalnej, a przez to również 

turystycznej województwa m.in. poprzez inwestycje na rzecz poprawy stanu 

historycznych i zabytkowych obiektów, utworzenia i modernizacji szlaków dziedzictwa 

kulturowego, inwestycje w nową oraz istniejącą infrastrukturę służącą kulturze.  

 

Podniesienie jakości oferty kulturalnej województwa przyczyni się do zmiany jego 

wizerunku wśród pozostałych regionów kraju oraz poza jego granicami. Wsparciem 

objęte zostaną także projekty służące tworzeniu sprawnego systemu informacji 

kulturalnej, obejmujące sieć punktów informacji kulturalnej, bazy danych o kulturze 

regionu oraz system oznakowania obiektów i obszarów atrakcyjnych kulturowo. 

 

W ramach promocji kultury dofinansowanie uzyskają projekty związane z organizacją 

wydarzeń kulturalnych, kampanii promocyjnych w kraju i za granicą oraz udziałem  

w targach i wystawach promujących kulturę regionu, a także przygotowaniem 

programów rozwoju i programów promocji produktów kulturowych. Priorytetowo 

traktowane będą projekty o znaczeniu ponadlokalnym, realizujące cele i założenia 

regionalnych oraz krajowych dokumentów strategicznych. 

 

Zróżnicowana oferta kulturalna skierowana do mieszkańców, turystów, jak 

i potencjalnych inwestorów będzie sprzyjać urozmaiceniu zagospodarowania czasu 

wolnego, przekładając się na podniesienie atrakcyjności regionu, jako miejsca pracy                

i życia. Należy podkreślić, iż prężny sektor kultury generuje dodatkowe miejsca pracy              

w wielu innych sektorach. Rozwinięta wymiana kulturalna będzie ważnym obszarem 

współpracy wewnątrzregionalnej, międzyregionalnej i międzynarodowej. 

 

  



Działanie 4.1. Infrastruktura kultury 

 

1.

  

Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 

2.

  

Numer i nazwa priorytetu IV. Kultura 

3.

  

Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

4.

  

Instytucja Zarządzająca PO/ 

RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

5.

  

Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.

  

Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

7.

  

Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament 

Instytucji Certyfikującej 

8.

  

Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Wojewoda Śląski 

9.

  

Instytucja odpowiedzialna za 

otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.

  

Instytucja odpowiedzialna za 

dokonywanie płatności na 

rzecz beneficjentów (jeśli 

dotyczy) 

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za 

pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Zarządzającą. 

11. Numer i nazwa działania 4.1. Infrastruktura kultury 

12.

  

Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest zachowanie dla przyszłych 

pokoleń dziedzictwa kulturowego. 

 

Uzasadnieniem podjętego działania jest przyjęcie 

założenia, iż dziedzictwo kulturowe jest istotnym 

czynnikiem wzrostu atrakcyjności regionu. 

 

Szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu działania 

ma zwiększenie udziału społeczeństwa w życiu 

kulturalnym regionu dzięki poprawie stanu obiektów 

historycznych i zabytkowych oraz poprawie stanu 

instytucji kultury, a także wzbogacenie i podniesienie 

jakości oferty kulturalnej. Uzupełnieniem tych 

przedsięwzięć powinno być także tworzenie i rozwój 

szlaków kulturowych oraz digitalizacja zasobów 

dziedzictwa kulturowego. 

Ważne jest również wsparcie tych inwestycji                 

z zakresu kultury, które wpływają na zwiększenie 

ruchu turystycznego. 

13.

  

Komplementarność z innymi 

działaniami i priorytetami  

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013. 

Oś priorytetowa III. Jakość życia  na obszarach 

wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej,  

Oś priorytetowa IV. LEADER.  

2.  Program Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i przybrzeżnych obszarów rybackich 



na lata 2007-2013. 

     Oś priorytetowa IV: Zrównoważony rozwój 

obszarów zależnych od rybactwa. 

3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

2007-2013. 

      Oś priorytetowa XI. Kultura i dziedzictwo 

kulturowe. 

4. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 

Rzeczpospolita  Polska – Republika Słowacka 

2007-2013. 

5. Program Operacyjny  Współpracy Transgranicznej 

Republika Czeska -  Rzeczpospolita Polska  na 

lata 2007-2013. 

6. Komplementarność w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2007-2013. 

     Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne działanie 

2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 

     Priorytet III. Turystyka, działanie 3.2. 

Infrastruktura okołoturystyczna, działanie 3.3. 

System informacji turystycznej, 

Priorytet V. Środowisko, działanie 5.5. 

Dziedzictwo przyrodnicze, 

Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast, 

działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych 

ośrodków wzrostu, 

działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych, 

Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna, 

działanie 8.1. Infrastruktura szkolnictwa 

wyższego. 

14.

  

Przykładowe rodzaje 

projektów1  

 

1. Rewitalizacja, konserwacja, renowacja, 

rewaloryzacja, remont, przebudowa, adaptacja 

historycznych i zabytkowych obiektów2 wraz z ich 

otoczeniem na cele kulturalne. 

2. Rewitalizacja, konserwacja, renowacja, 

rewaloryzacja, remont, przebudowa, adaptacja 

publicznych obiektów poprzemysłowych wraz z ich 

otoczeniem oraz ich przystosowanie na cele 

kulturalne. 

3. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, 

nadbudowa), przebudowa, remont, a także 

niezbędne wyposażenie publicznej infrastruktury 

kulturalnej. 

4. Zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego 

na wypadek zagrożeń, 

5. Tworzenie i rozwój szlaków dziedzictwa 

kulturowego. 

6. Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego 

pod warunkiem powszechnego ich udostępnienia. 

7. Usuwanie barier architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych w istniejących obiektach 

kultury. 

                                                 
1 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą. 
2 Dotyczy historycznych i zabytkowych obiektów nieruchomych.  W przypadku projektu dotyczącego  
historycznych i zabytkowych obiektów ruchomych  realizacja inwestycji będzie możliwa tylko jako element 
większego projektu infrastrukturalnego.  



 

A. Projekty Kluczowe:  Kompleksowa restauracja 

zabudowań klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej 

Górze. 

B. Projekty realizowane w ramach  Programów 

Rozwoju Subregionów.3 

15.

  

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  11 – technologie informacyjne i komunikacyjne 

(dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, 

zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, 

treści cyfrowe, itp.) 

58 – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 

59 - rozwój infrastruktury kulturalnej 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji cross-

financing) 

 Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  01 – pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  01 – obszar miejski,  

02 – obszar górski,  

05 – obszary wiejskie 

 e Działalność 

gospodarcza  

17 – administracja publiczna 

20 – opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, 

społeczne i indywidualne 

22 – inne niewyszczególnione usługi 

00 – nie dotyczy 

 f Lokalizacja PL 22 Śląskie  

16.

  

Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych.  

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi 

równoważnymi dokumentami księgowymi. 

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie 

wydatki niezbędne do realizacji projektu. 

W ramach działania 4.1. do wydatków 

kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia 

projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty 

zgodne z  zasadami określonymi w Rozporządzeniu nr 

1083/2006/WE, Krajowych Wytycznych dot. 

kwalifikowania wydatków w ramach Funduszy 

Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 

programowania 2007-2013 oraz w Wytycznych                  

w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na 

lata 2007-2013 (załącznik nr 2 Uszczegółowienia 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego 2007-2013). 

17.

  

Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

 

Nie dotyczy  

18.

  

Beneficjenci 

                                                 
3Zakres poszczególnych PRS ( w tym lista planowanych do realizacji projektów) dostępna jest na stronach 
internetowych IZ RPO WSL. 

 



 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki  

i stowarzyszenia. 

2. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu 

terytorialnego, posiadające osobowość prawną.  

3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub 

ich związki i stowarzyszenia. 

4. Podmioty działające na zlecenie jednostek 

samorządu terytorialnego wybrane zgodnie  

z  prawem zamówień publicznych. 

5. Państwowe i samorządowe instytucje kultury. 

6. Organizacje pozarządowe. 

7. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych. 

8. Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-7 

reprezentowane przez lidera. 

9. Podmioty działające w oparciu o umowę/ 

porozumienie zgodnie z zapisami ustawy 

o partnerstwie publiczno – prywatnym. 

10. Inne państwowe lub samorządowe osoby prawne 

utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu 

wykonywania zadań publicznych, których 

ustawowym bądź statutowym celem jest 

działalność w zakresie kultury. 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy  

19.

  

Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca 

RPO WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

Tryb odwoławczy: 

protest  

 - IZ RPO WSL 

skarga 

-  wojewódzki sąd administracyjny  

skarga kasacyjna 

- Naczelny Sąd Administracyjny 

 

 

Projekty Kluczowe 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

Programy Rozwoju Subregionów 

 b Tryb oceny wniosków 

o dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

 

Zarząd Województwa Śląskiego 

 

Część finansowa 



20.

  

Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 

56 238 685  EUR 

  

21.

  

Wkład ze środków unijnych 

na działanie 

43 741 355  EUR 

22.

  

Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

7 719 064  EUR 

 

23.

  

Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

4 778 266  EUR 

24.

  

Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

Wsparcie dla projektów, które nie nosi znamion 

pomocy publicznej, jest możliwe do wysokości 85 % 

kosztów kwalifikowalnych projektu. 

 

Wsparcie dla projektów, które nosi znamiona pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości określonej we 

właściwym rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

Regionalnego w sprawie pomocy publicznej. 

Minimalny udział środków UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 20%. 

25.

  

Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji 

26.

  

Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz 

zasady jej udzielania został określony w 

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego: 

z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania 

regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 

regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2007 

nr 193 poz. 1399 z późn. zm.). 

27.

  

Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi 

znamion pomocy publicznej, rozpoczęciem okresu 

kwalifikowalności jest 1 stycznia 2007 r. 

W zakresie projektów, których wsparcie nosi 

znamiona pomocy publicznej, rozpoczęcie okresu 

kwalifikowalności wynikało będzie z zapisów 

właściwych rozporządzeń Ministra Rozwoju 

Regionalnego. 

28.

  

Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z zapisami dokumentu „Linia demarkacyjna” 

29.

  

Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

30.

  

Forma płatności Refundacja, zaliczka 

31.

  

Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

 

W ramach jednego działania dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu 



kilku typów projektów pod warunkiem, że dotyczą tej samej kategorii interwencji4.  

 

W przypadku projektów polegających na remoncie, modernizacji historycznych                          

i zabytkowych obiektów lub obiektów poprzemysłowych z przeznaczeniem na cele 

kulturalne, wraz z otoczeniem, dopuszcza się również inwestycje związane z usuwaniem 

barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych – realizacji projektów w ramach 

dwóch kategorii interwencji. Dominująca kategoria interwencji musi stanowić 

przynajmniej 80% kwalifikowalnych kosztów rzeczowej realizacji projektu. 

 

W przypadku projektów dotyczących historycznych i zabytkowych obiektów ruchomych 

oraz niezbędnego wyposażenia infrastruktury kulturalnej, realizacja inwestycji będzie 

możliwa tylko jako element projektu rewitalizacji, konserwacji, renowacji, rewaloryzacji, 

remontu, przebudowy. Wsparcie nie obejmie obiektów będących cmentarzami (włącznie  

z historycznymi i zabytkowymi cmentarzami).  

W ramach Działania 4.1 wsparcia nie uzyskają projekty polegające wyłącznie na 

rewitalizacji, odnowie, przebudowie powierzchni parkowych.  

W ramach realizacji projektów dotyczących budowy (w tym rozbudowy, odbudowy, 

nadbudowy), przebudowy, remontu, a także niezbędnego wyposażenia publicznej 

infrastruktury kulturalnej dopuszcza się też zagospodarowanie otoczenia obiektu.   

 

Zakup wyposażenia musi być nierozerwalnie związany z budową (w tym rozbudową, 

odbudową, nadbudową), przebudową i remontem. W tym typie projektu  do realizacji 

możliwe będą także działania związane z zapewnieniem szybkiego dostępu do katalogów 

bibliotecznych (np. zakup komputerów ze specjalistycznym oprogramowaniem do 

przeszukiwania katalogów bibliotecznych). 

 

Wsparciem nie będzie objęty zakup eksponatów, dzieł sztuki, nie stanowiących części 

większego projektu polegającego na budowie i wyposażeniu obiektu itp. 

Zakup eksponatów, dzieł sztuki oraz koszty związanie z wyposażeniem obiektów kultury 

nie mogą stanowić dominującej części wydatków kwalifikowanych projektu.  

 

W zakresie digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego pod warunkiem ich 

powszechnego udostępniania możliwa będzie realizacja projektów dotyczących 

zachowania zabytkowych ksiąg, dokumentów, archiwaliów itp. Wsparcie nie obejmie 

projektów polegających na digitalizacji zbiorów (np. bibliotecznych) nie będących 

egzemplarzami zabytkowymi lub o wartości historycznej. 

 

Remont kamienic i budynków o wartości historycznej możliwy jest tylko w przypadku, 

gdy w wyniku realizacji inwestycji obiekt taki stanie się atrakcją kulturalną samą w sobie 

– budynek taki będzie pełnił funkcje muzealne bądź zostanie przeznaczony tylko 

i wyłącznie na działalność kulturalną (np. teatr, dom kultury, galeria). 

 

W przypadku 1, 2 i 3 typu projektów w ramach działania 4.1 Infrastruktura kultury, nie 

jest możliwe sfinansowanie remontu tej części obiektu, która przeznaczona jest na cele 

mieszkaniowe  administracyjne czy biurowe (np. w ramach remontu zabytkowego 

pałacyku nie jest możliwe otrzymanie dofinansowania na lokal mieszkalny dla kustosza 

obiektu czy część biurową/ administracyjną, gdyż pomieszczenia te nie będą powszechnie 

dostępne dla ostatecznych odbiorców – odwiedzających/ zwiedzających obiekt). 

 

W ramach działania 4.1 wyłączone będą projekty polegające jedynie na 

termomodernizacji obiektu i wymianie nośników ciepła.  

Kompleksowa termomodernizacja obiektów jest możliwa do zrealizowania tylko w ramach 

Priorytetu V. 

 

                                                 
4 Kategorie interwencji dla poszczególnych typów projektów pokazuje załącznik nr 1 Szczegółowy budżet RPO 
WSL. 



Ponadto koszt przeprowadzenia termomodernizacji nie może przekroczyć 50% kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

 

 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ  

 

Digitalizacja -  proces przekształcania dowolnej informacji, materiałów analogowych 

(np. map papierowych, dokumentów) do postaci cyfrowej.  

 

Obiekty zabytkowe - nieruchomości lub rzeczy ruchome, ich części lub zespoły, będące 

dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej 

epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na 

posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. 

 

Obiekty historyczne – budynki, budowle, obiekty małej architektury wyodrębnione ze 

względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały, funkcję, czas powstania 

lub związek z wydarzeniami historycznymi. 

 

Konserwacja - działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, 

zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań. 

 

Rewaloryzacja - polega przede wszystkim na poprawie wizualnych walorów zabytków, 

jak np. odnowienie fasad, pojedynczych elementów i detali, wprowadzenie stosownego 

oświetlenia podkreślającego walory estetyczne. W przypadku obszarów zabytkowych lub 

zespołu zabytków pojęcie to oznacza także uporządkowanie i harmonizację przestrzeni 

zabytkowej. W przypadku zabytków archeologicznych rewaloryzacja może polegać 

między innymi na porządkowaniu roślinności na stanowiskach o własnej formie 

krajobrazowej. Pojęcie rewaloryzacji może odnosić się także do wzmacniania innych 

wartości zabytków, np. informacyjnych. Wówczas pojęcie to może odnosić się                          

w szczególności do stosownego oznakowania zabytków, ustawiania tablic informacyjnych. 

 

Rewitalizacja - działanie skupione na zdegradowanym obiekcie i obszarze (w tym                   

o znaczeniu historycznym lub zabytkowym), którego celem jest przywrócenie jego 

pierwotnego stanu i funkcji gwarantujących, że obiekt ten stanie się wartościowy                    

w znaczeniu atrakcji kulturalnej. Przez rewitalizację rozumie się także działania na 

zdegradowanym obiekcie/obszarze, w wyniku których znalezione zostanie nowe 

zastosowanie o wymiarze kulturalnym dla rewitalizowanego obiektu.  

 

Renowacja - działanie zmierzające do przywrócenia dawniejszej formy 

architektonicznej, wartości artystycznej, itp., uszkodzonego lub zmienionego obiektu.  



Działanie 4.2. Systemy informacji kulturalnej 

 

1.

  

Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na 

lata 2007-2013 

2.

  

Numer i nazwa priorytetu IV. Kultura 

3.

  

Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

4.

  

Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.

  

Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.

  

Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.

  

Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji 

Certyfikującej 

8.

  

Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Wojewoda Śląski 

9.

  

Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.

  

Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za pośrednictwem 

Banku Gospodarstwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Zarządzającą. 

11. Numer i nazwa działania 4.2. Systemy informacji kulturalnej 

12.

  

Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest zwiększenie dostępu do informacji                     

o zasobach i wydarzeniach kulturalnych w regionie.  

 

Uzasadnieniem podjętych działań jest potrzeba  tworzenia 

pozytywnego wizerunku Województwa Śląskiego wraz ze 

zwiększeniem możliwości dostępu do oferty kulturalnej 

regionu. Wsparcie skierowane będzie na  projekty polegające 

na tworzeniu sprawnego systemu informacji kulturalnej, 

obejmującego sieć punktów informacji kulturalnej, baz 

danych o kulturze regionu oraz systemu oznakowania 

obszarów atrakcyjnych kulturowo.  

13.

  

Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Oś priorytetowa III. Jakość życia  na obszarach wiejskich                              

i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej.             

Oś priorytetowa IV. LEADER.  

2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-

2013. 

Oś priorytetowa XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe. 

3. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 

Rzeczpospolita  Polska – Republika Słowacka 2007-2013. 

4. Program Operacyjny  Współpracy Transgranicznej 

Republika Czeska -  Rzeczpospolita Polska  na lata 2007-

2013. 

5. Komplementarność w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne działanie 2.1. 



Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 

Priorytet III. Turystyka, działanie 3.2. Infrastruktura 

okołoturystyczna, działanie 3.3. System informacji 

turystycznej 

Priorytet V. Środowisko, działanie 5.5. Dziedzictwo 

przyrodnicze 

Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast, działanie 6.1. 

Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu, 

działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna, działanie 8.1. 

Infrastruktura szkolnictwa wyższego. 

14.

  

Przykładowe rodzaje 

projektów5  

 

1. Tworzenie i rozwój sieci punktów informacji kulturalnej    

(w tym także przygotowanie i dystrybucja nieodpłatnych  

publikacji służących informacji kulturalnej, tylko jako 

element większego projektu). 

2. Tworzenie i rozwój systemów e-informacji kulturalnej. 

3. Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i 

obiektów atrakcyjnych kulturowo.  

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  13 – usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie,                   

e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) 

60 – inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  01 -– pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  01 – obszar miejski  

02 – obszar górski wiejski 

05 – obszary wiejskie 

 e Działalność 

gospodarcza  

17 – administracja publiczna 

20 – opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, 

społeczne i indywidualne 

22 – inne niewyszczególnione usługi 

00 – nie dotyczy 

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.

  

Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone 

zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi 

równoważnymi dokumentami księgowymi. 

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji projektu. 

W ramach działania 4.2. do wydatków kwalifikowalnych, 

wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą 

zostać zaliczone koszty zgodne z  zasadami określonymi w 

Rozporządzeniu nr 1083/2006/WE, Krajowych Wytycznych 

dot. kwalifikowania wydatków w ramach Funduszy 

Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 

programowania 2007-2013 oraz w Wytycznych w sprawie 

kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013 

(załącznik nr 2 do Uszczegółowienia Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013). 
17.

  

Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

                                                 
5 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą. 



18.

  

Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia. 

2. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu 

terytorialnego, posiadające osobowość prawną. 

3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia. 

4. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu 

terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień 

publicznych. 

5. Państwowe i samorządowe instytucje kultury. 

6. Organizacje pozarządowe.  

7. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych. 

8. Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-7 

reprezentowane przez lidera. 

9. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie 

zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – 

prywatnym. 

10. Inne państwowe lub samorządowe osoby prawne 

utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu 

wykonywania zadań publicznych, których ustawowym 

bądź statutowym celem jest działalność w zakresie 

kultury. 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy  

19.

  

Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

  

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

protest  

 - IZ RPO WSL 

skarga 

-  wojewódzki sąd administracyjny  

skarga kasacyjna 

- Naczelny Sąd Administracyjny 

 

 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego  

Zarząd Województwa Śląskiego 

 

Część finansowa 

20. Alokacja finansowa na 6 791 777  EUR 



  działanie ogółem 

21.

  

Wkład ze środków unijnych 

na działanie 

5 532 795  EUR 

22.

  

Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

976 376  EUR 

23.

  

Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

282 606  EUR 

24.

  

Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

Wsparcie dla projektów, które nie nosi znamion pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości 85 % kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

 

Wsparcie dla projektów, które nosi znamiona pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości określonej we 

właściwym rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w 

sprawie pomocy publicznej. 

Minimalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych 

na poziomie projektu wynosi 20%. 

25.

  

Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji 

26.

  

Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz zasady 

jej udzielania zostaną określone we właściwych 

Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego. 

27.

  

Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, rozpoczęciem okresu kwalifikowalności 

jest 1 stycznia 2007 r. 

W zakresie projektów, których wsparcie nosi znamiona 

pomocy publicznej, rozpoczęcie okresu kwalifikowalności 

wynikało będzie z zapisów właściwych rozporządzeń Ministra 

Rozwoju Regionalnego. 

28.

  

Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

29.

  

Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

30.

  

Forma płatności Refundacja, zaliczki 

31.

  

Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

 

W przypadku projektów polegających na tworzeniu i rozwoju sieci centrów i punktów 

informacji kulturalnej dopuszcza się  tworzenie i rozwój platform informatycznych i baz 

danych przy założeniu, że w projekcie występuje dominacja jednej grupy kosztów (jednej 

kategorii interwencji). Dominująca kategoria interwencji musi stanowić przynajmniej 

60% kwalifikowalnych kosztów rzeczowej realizacji projektu. 

 

 

 

 

 



Działanie 4.3. Promocja kultury 

 

 

1.

  

Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na 

lata 2007-2013 

2.

  

Numer i nazwa priorytetu IV. Kultura 

3.

  

Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

4.

  

Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.

  

Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.

  

Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.

  

Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji 

Certyfikującej 

8.

  

Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Wojewoda Śląski 

9.

  

Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.

  

Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za pośrednictwem 

Banku Gospodarstwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Zarządzającą. 

11. Numer i nazwa działania 4.3. Promocja kultury 

12.

  

Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wzrost rozpoznawalności oferty 

kulturalnej regionu.  

 

Uzasadnieniem podjętych działań będzie promowanie 

zróżnicowanej  oferty kulturalnej regionu. Dlatego też 

wspierane będą inicjatywy dotyczące promocji kultury regionu 

w kraju i poza jego granicami. Rozwinięta wymiana kulturalna 

będzie ważnym obszarem współpracy wewnątrzregionalnej, 

międzyregionalnej i międzynarodowej.  

 

Realizowane będą przedsięwzięcia dotyczące finansowania 

udziału w wydarzeniach kulturalnych promujących walory 

województwa oraz krajowe i zagraniczne kampanie 

promocyjne regionu. Wspierane będą także projekty służące 

kreowaniu i promocji regionalnych produktów kulturowych, 

także poprzez przygotowanie programów rozwoju czy 

promocji lokalnych i regionalnych produktów kulturowych. 

13.

  

Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Oś priorytetowa III. Jakość życia  na obszarach wiejskich i 

zróżnicowanie gospodarki wiejskiej. 

Oś priorytetowa IV. LEADER.  

2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-

2013. 

Oś priorytetowa XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe. 

3. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 



Rzeczpospolita  Polska – Republika Słowacka 2007-2013. 

4. Program Operacyjny  Współpracy Transgranicznej 

Republika Czeska -  Rzeczpospolita Polska  na lata 2007-

2013. 

5. Komplementarność w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

Priorytet III. Turystyka, działanie 3.2. Infrastruktura 

okołoturystyczna, działanie 3.3. System informacji 

turystycznej 

Priorytet V. Środowisko, działanie 5.5. Dziedzictwo 

przyrodnicze 

Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast, działanie 6.1. 

Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu, 

działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. 

14.

  

Przykładowe rodzaje 

projektów6  

 

1. Organizacja wydarzeń kulturalnych, mających wpływ na 

wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego 

rozwój społeczno – gospodarczy. 

2. Kampanie promocyjne w kraju i za granicą, których celem 

jest promocja kultury regionu, w tym udział w wystawach      

i imprezach kulturalnych. 

3. Przygotowanie programów rozwoju i/ lub promocji 

lokalnych i regionalnych produktów kulturowych, w tym 

przede wszystkim wykonanie analiz.  

15.

  

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  60 - inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  01 - Pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  01 - obszar miejski,  

02 – obszar górski,  

05 – obszary wiejskie 

 e Działalność 

gospodarcza  

17- administracja publiczna 

20 – opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, 

społeczne i indywidualne 

22 – inne niewyszczególnione usługi  

00 – nie dotyczy 

 f Lokalizacja PL22 Śląski 

 

16.

  

Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone 

zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi 

równoważnymi dokumentami księgowymi. 

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji projektu. 

W ramach działania 4.3. do wydatków kwalifikowalnych, 

wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą 

zostać zaliczone koszty zgodnie z  zasadami określonymi              

w Rozporządzeniu nr 1083/2006/WE, Krajowych Wytycznych 

dot. kwalifikowania wydatków w ramach Funduszy 

Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 

programowania 2007-2013 oraz w Wytycznych w sprawie 

kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013 

                                                 
6 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 



(załącznik nr 2 do Uszczegółowienia Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013). 

17.

  

Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

18.

  

Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia. 

2. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu 

terytorialnego, posiadające osobowość prawną. 

3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia. 

4. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu 

terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień 

publicznych. 

5. Państwowe i samorządowe instytucje kultury. 

6. Organizacje pozarządowe.  

7. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych. 

8. Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-7     

reprezentowane przez lidera. 

9. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie 

zgodne z zapisami  ustawy o partnerstwie publiczno – 

prywatnym. 

10. Inne państwowe lub samorządowe osoby prawne 

utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu 

wykonywania zadań publicznych, których ustawowym 

bądź statutowym celem jest działalność w zakresie 

kultury. 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.

  

Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

  

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

protest  

 - IZ RPO WSL 

skarga 

-  wojewódzki sąd administracyjny  

skarga kasacyjna 

- Naczelny Sąd Administracyjny 

 

 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

 b Tryb oceny Zarząd Województwa Śląskiego  



wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

Część finansowa 

20.

  

Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 

4 858 188 EUR 

21.

  

Wkład ze środków unijnych 

na działanie 

4 000 000 EUR 

22.

  

Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

705 882 EUR  

23.

  

Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

152 306 EUR 

24.

  

Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

Wsparcie dla projektów, które nie nosi znamion pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości 85% kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

 

Wsparcie dla projektów, które nosi znamiona pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości określonej we 

właściwym rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w 

sprawie pomocy publicznej. 

Minimalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych 

na poziomie projektu wynosi 20%. 

 25.

  

Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji 

26.

  

Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz zasady 

jej udzielania zostaną określone we właściwych 

Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego. 

 

27.

  

Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, rozpoczęciem okresu kwalifikowalności 

jest 1 stycznia 2007 r. 

W zakresie projektów, których wsparcie nosi znamiona 

pomocy publicznej, rozpoczęcie okresu kwalifikowalności 

wynikało będzie z zapisów właściwych rozporządzeń Ministra 

Rozwoju Regionalnego. 

 

 28.  

  

Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

Minimalna wartość całkowita projektu: 100 000 PLN 

Maksymalna wartość - nie dotyczy 

 29.

  

Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

30. Forma płatności 

 

Refundacja, zaliczka 

31. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy  

 

 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

 

W ramach jednego działania dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu 



kilku typów projektów pod warunkiem, że dotyczą tej samej kategorii interwencji 7.  

 

Projekty promocyjne z zakresu kultury mogą być realizowane w województwie śląskim, 

na terenie innych województw, a także za granicą. 

 

W ramach typu projektu 3: przygotowanie programów rozwoju i/ lub promocji lokalnych             

i regionalnych produktów kulturowych dofinansowanie obejmować będzie jedynie  

przygotowanie programów, nie ich wdrożenie. 

 

W ramach działania 4.3. współfinansowane będą koszty organizacji imprez i kampanii 

promocyjnych, włączając koszty publikacji i dystrybucji materiałów promocyjnych, jeżeli 

będą udostępniane bezpłatnie. 

 

 

Kryteria wyboru projektów dla Priorytetu IV. zostały określone w ramach załącznika nr 6 

do Uszczegółowienia RPO WSL  na lata 2007-2013. 

 

Lista wskaźników dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV. została określona 

w ramach załącznika nr 9 do Uszczegółowienia RPO WSL na lata 2007-2013. 

 

 

                                                 
7 Kategorie interwencji dla poszczególnych typów projektów pokazuje załącznik nr 1 Szczegółowy budżet RPO 
WSL 


