
Infrastruktura i Środowisko

Regionalne Programy Operacyjne

Pozyskiwanie środków UE
Procedury i wymagania



Regionalne Programy Operacyjne

• wdrażane na poziomie każdego z 16 województw

• monofunduszowe: finansowane z EFRR w około 75%

• pozostała część: wkład własny



Cele

Cel strategiczny: 

Poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej 

i dostępności przestrzennej województwa przy 

zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału 

gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym 

poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych.

RPO – województwo pomorskie



e-Kultura (e-Culture)

• zastosowanie technologii komunikacyjnych i 
informacyjnych, które przyczyniają się do poznawania
bogactwa kulturowego w formie elektronicznej 

• pozwala na ochronę, przechowywanie, opisywanie 
oraz studiowanie zawartości archiwów, bibliotek czy 
muzeów, przy udziale innowacyjnych systemów i 
narzędzi ogólnodostępnych w Internecie

Regionalne Programy Operacyjne



Informacje podstawowe

Oś priorytetowa 2.
Społeczeństwo wiedzy

Działanie 2.2. 

Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa 
informacyjnego

Poddziałanie 2.2.2 

Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego

Cel

rozwój regionalnych zasobów cyfrowych promujących turystykę i 
kulturę regionu, tj. m.in. tworzenie zasobów wirtualnych muzeów, 

usług elektronicznych w zakresie kultury

RPO – województwo pomorskie



Informacje podstawowe - wymagania

Typ projektu 

ochrona, zachowanie i efektywne wykorzystanie dziedzictwa 
kulturowego poprzez e-Kulturę

Beneficjenci: instytucje kultury

Alokacja: 8 mln EUR (16 mln EUR)

Ogłoszenie o naborze: 10.2010 r.

Minimalna wartość projektu: 1 mln PLN

Kwalifikowalność kosztów: 1.01.2007 – 30.06.2015 r.

RPO – województwo pomorskie



Nabór i ocena wniosków 

RPO – województwo pomorskie

Ocena formalna
Kryteria:
1. sumy kontrolnej
2. dopuszczalności 
3. administracyjne

Ocena wykonalności
Ocena:
1. techniczno – technologiczna
2. finansowo – ekonomiczna
3. instytucjonalna
4. środowiskowa

Ocena strategiczna Umowa

1. wybór projektu
2. aktualizacja dokumentów
3. podpisanie umowy



Nabór i ocena wniosków 

RPO – województwo pomorskie

Ocena formalna Ocena wykonalności

Ocena strategiczna Umowa

30 dni roboczych
skala 0-1

30 dni roboczych
skala 0-1

30 dni roboczych 
skala punktowa

50 dni roboczych



Realizacja - partnerstwo

zalety

zwiększenie zakresu oddziaływania programu

podstawa współpracy

1. strategia, struktura, działania, odpowiedzialność

2. Umowa partnerska

forma

Lider + partnerzy

RPO – województwo pomorskie



Realizacja - rozliczanie

Forma płatności

refundacja (zaliczka)

Podstawa płatności 

Wniosek o płatność wraz ze sprawozdaniem

RPO – województwo pomorskie



Realizacja – kwalifikowalność

Wydatek kwalifikowalny - wydatek lub koszt poniesiony 
przez beneficjenta w związku z realizacją projektu, zgodnie z 
zasadami obowiązującymi w Wytycznych.

1. poniesiony w wyznaczonym terminie
2. wyłącznie w ramach projektu
3. niezbędny do realizacji projektu
4. dokonany w sposób oszczędny
5. zaplanowany w budżecie
6. rzetelnie udokumentowany, weryfikowalny
7. zgodny z przepisami oraz wytycznymi

RPO – województwo pomorskie



Realizacja – kwalifikowalność

RPO – województwo pomorskie

• podatek VAT

• wynagrodzenie pracowników

• przygotowanie dokumentacji

• zarządzanie projektem

• promocja

• szkolenia (instrument elastyczności)



Dokumenty programowe

1. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

2. Regulamin programu

3. Uszczegółowienie programu

4. Podręcznik Beneficjenta

5. Wytyczne MRR, IZ

6. Ogłoszenie o naborze

RPO



Dokumenty programowe

RPO

www.dpr.woj-pomorskie.pl
www.mrr.gov.pl

www.funduszestrukturalne.gov.pl



WOJ. WARMIŃSKO - MAZURSKIE

Oś priorytetowa 7. 

Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Działanie 7.2. 

Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych

Poddziałanie 7.2.1 

Usługi i aplikacje dla obywateli

Typ projektu

digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym obiektów muzealnych 
(również digitalizacja 3D)

Nabór: marzec 2009 r. (I półrocze 2010 r.)

RPO



WOJ. KUJAWSKO - POMORSKIE

Oś priorytetowa 3. 

Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie 3.3. 

Rozwój infrastruktury kultury

Typ projektu

tworzenie wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, filmotek, bibliotek cyfrowych 

Nabór: I kwartał 2010 r.

RPO



WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Oś priorytetowa 5. 

Turystyka, kultura i rewitalizacja

Działanie 5.4. 

Rozwój kultury – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Poddziałanie 5.4.1

Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji 
kulturalnej

Poddziałanie 5.4.2

Zachowanie dziedzictwa kulturowego

RPO



WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Działanie 6.2. 

Wzrost atrakcyjności kulturalnej

Poddziałanie 6.2.1

Rozwój infrastruktury kulturalnej

Typ projektu

rozwój cyfrowych bibliotek i archiwaliów oraz wirtualnych muzeów, galerii, 
fonotek, filmotek

RPO



INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

• Największy program operacyjny kiedykolwiek 
realizowany w krajach Unii Europejskiej

• 14 priorytetów: ochrona środowiska, transport, 
sektor energetyczny, zdrowia, szkolnictwa wyższego

• Priorytet XI – sektor kultury 

POIiŚ



PRIORYTET XI

• Kultura i dziedzictwo kulturowe

• 3 działania

• Działanie 11.1.

„Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o 
znaczeniu ponadregionalnym”

POIiŚ



DZIAŁANIE 11.1. - CEL

• Cel działania:

„Ochrona, zachowanie i efektywne wykorzystanie dziedzictwa
kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym”

POIiŚ



DZIAŁANIE 11.1. – TYPY PROJEKTÓW

1. rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja,

zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne obiektów wpisanych do 
rejestru zabytków i zespołów tych obiektów wraz z ich otoczeniem,

2.     zakup i remont trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności

kulturalnej w obiektach będących celem projektu (wyłącznie jako jeden z 
elementów projektu),

3.     konserwacja zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów,    
archiwaliów i zbiorów filmowych,

4.     zabezpieczenie zabytków przed  kradzieżą i zniszczeniem,

POIiŚ



DZIAŁANIE 11.1. – TYPY PROJEKTÓW

5. rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym: digitalizację   
zabytkowych zasobów bibliotecznych, muzealnych, archiwalnych i 
zbiorów filmowych,

6. tworzenie wirtualnych instytucji kultury (wykorzystanie w tym celu 
zbiorów zabytkowych)

7.     przygotowanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do wnioskowania 
i realizacji przedsięwzięcia w ramach działania – kwalifikowalny koszt 
przygotowania dokumentacji projektowej – do 8% wartości całkowitej 
projektu

POIiŚ



DZIAŁANIE 11.1. – BENEFICJENCI

• Instytucje kultury:

- samorządowe

- państwowe

- współprowadzone z Ministrem Kultury i Dziedzictwa   
Narodowego 

• Inne podmioty

POIiŚ



DZIAŁANIE 11.1. – BENEFICJENCI

• Projekty mogą być realizowane w partnerstwie

„ Partnerstwo rozumiane jako porozumienie co najmniej dwóch
samodzielnych podmiotów, którego celem jest ich wzajemne
zobowiązanie się do wspólnej realizacji określonego
przedsięwzięcia bądź projektu, które ze względu na swój
ograniczony potencjał (np. finansowy, naukowy, brak
doświadczenia w realizacji danego typu projektów) przekracza
możliwości jednego podmiotu”

POIiŚ



DZIAŁANIE 11.1. – WARTOŚĆ PROJEKTU

• Minimalna wartość projektu – co do zasady –

20 mln zł

• 4 mln zł - w przypadku projektów dotyczących 
wybranych działań

• Zawsze 4 mln złotych – gdy wnioskodawcą jest 
państwowa instytucja kultury, instytucja kultury 
współprowadzona z Ministrem 

POIiŚ



DZIAŁANIE 11.1. – DOFINANSOWANIE

• Zasada – 85% wydatków kwalifikowalnych

• 100% - w przypadku państwowych jednostek 
budżetowych

• W przypadku wnioskodawcy – jednostki samorządu
terytorialnego lub jednostki podległej jst – wymóg
aby część wkładu własnego – co najmniej 5 %
wydatków kwalifikowanych, musi pochodzić ze
środków własnych lub nie podlegających umorzeniu
pożyczek.

POIiŚ



DZIAŁANIE 11.1. – PROCEDURA NABORU

• Dwie najważniejsze instytucje

Instytucja Pośrednicząca

(Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Instytucja Pośrednicząca II stopnia – Instytucja 
Wdrażająca

(Władza Wdrażająca Programy Europejskie)

POIiŚ



DZIAŁANIE 11.1. – PROCEDURA NABORU

• Konkurs

• I etap – preselekcja

- Kryteria formalne

- Kryteria merytoryczne I stopnia

• II etap – ocena ostateczna

- Kryteria merytoryczne II stopnia

RPO



DZIAŁANIE 11.1. – KRYTERIA OCENY

• Zdolność organizacyjna do wdrożenia projektu

• Ocena popytu

• Poziom dofinansowania wkładem własnym 
beneficjenta

• Ważność projektu

POIiŚ



DZIAŁANIE 11.1. – KRYTERIA OCENY

• Wyjątkowość i unikalność projektu 

• Ocena celu 

• Ocena kompleksowości w obszarze kultury 

• Wpływ projektu na poprawę dostępności do kultury 

• Ocena jakości projektów dotyczących rozwoju 
zasobów cyfrowych 

POIiŚ



DZIAŁANIE 11.1. – PŁATNOŚCI

Forma płatności

refundacja (zaliczka)

Podstawa płatności 

Wniosek o płatność

POIiŚ



DZIAŁANIE 11.1. – I NABÓR

• Nabór zakończono w dniu 30 września 2008 r.

• Złożono 121 wniosków, w tym w działaniu 11.1. 47 
wniosków

• Projektów skupiających się na digitalizacji – 7, w tym 
tylko jeden złożony przez muzeum!

POIiŚ



DOKUMENTY PROGRAMOWE

• Program Operacyjny

• Szczegółowy opis priorytetów

• Podręcznik Beneficjenta

• Wytyczne

www.funduszestrukturalne.gov.pl

www.mkidn.gov.pl

POIiŚ



DOKUMENTY STRATEGICZNE

• Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004 –
2013

• Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na 
lata 2004 – 2020

• Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego oraz Komitetu Regionów. Komunikat 
dotyczący Europejskiej agendy kultury w dobie 
globalizacji świata

POIiŚ



ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

• Konieczność stosowania ustawy Prawo zamówień 
publicznych

• Procedura zawierania umów nie objętych ustawą Pzp

• Ostrożnie z wolną ręką

• Taryfikator kar

POIiŚ



Dziękujemy za uwagę

Szymon Kulas s.kulas@cmm.pl

Magdalena Moczulska m.moczulska@cmm.pl


