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Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o planowanym naborze
wniosków w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Dziedzictwo naturalnei kulturowe”, działanie 4.4
„Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. O dofinansowanie mogą ubiegać jednostki
samorządu terytorialnego lub instytucje kultury, z wyłączeniem państwowych instytucji kultury
oraz współprowadzonych przez Ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.
I. W ramach konkursu wsparcie znajdą przedsięwzięcia z zakresu:
- zachowania i zabezpieczenia obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych (w
tym: konserwacja, renowacja, rewaloryzacja oraz zabezpieczenie tych obiektów przed
zagrożeniami wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia) wraz z dostosowaniem do funkcji
turystycznych lub prowadzenia działalności kulturalnej, w tym działalności gospodarczej.
Obiekty muszą być wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego
konserwatora zabytków.
- rozwoju zasobów kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i kulturowego, w tym rozbudowa,
przebudowa obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej oraz zagospodarowanie ich otoczenia
wraz z dostosowaniem tych obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym działalności
gospodarczej;
- zakupu wyposażenia oraz konserwacji muzealiów, materiałów archiwalnych, starodruków itp.;
- promocji dziedzictwa kulturowego regionu wraz z tworzeniem i promocją produktów
tradycyjnych i regionalnych oraz kompleksowych produktów turystycznych (w tym tworzenie
szlaków kulturowych). Działania informacyjno-promocyjne będą wspierane jedynie jako
element szerszego działania w ramach projektu.

II. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 5 mln PLN

III. Poziom dofinansowania wynosi:
- dla projektów rewitalizacyjnych które są/będą ujęte w Programach Rewitalizacji:
95% (wydatków kwalifikowanych),
- dla projektów nierewitalizacyjnych: 85% (wydatków kwalifikowanych),

- dla projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z zapisami Rozporządzenia o
pomocy inwestycyjnej na kulturę ale nie więcej niż 85 % (wydatków kwalifikowanych).

IV. Planowany termin naboru wniosków: od 30.03.2018 roku do 23.04.2018 roku.

Specjaliści KSWP w zakresie pozyskiwania dofinansowania są do Państwa dyspozycji.
Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku.
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