
Ogtoszenie o naborze wniosk6w proponowanych

do zgloszenia do dofinansowania

z Rzqdowego Programu Odbudowy Zabytk6w

W zwiqzku z ogloszeniem o naborze wniosk6w o dofinansowanie w ramach Rzqdowego Programu
Odbudowy Zabytk6w Burmistrz Kolbuszowej oglasza nab6r wniosk6w do zgloszenia do
dofinansowania w formie dotacji z Rzqdowego programu odbudowy Zabytkriw

l. Rodzaj zadaf planowanych do dofinansowania

Zgodnie z zalo2eniami Rzqdowego Programu Odbudowy Zabytk6w, Gmina mo2e wnioskowai
o udzielenie dofinansowania, kt6re zostanie przeznaczone na pokrycie wydatk6w zwiqzanych
z udzieleniem przez Gminq Kolbuszowa dotacji, o kt6rej mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840), na naklady konieczne,
okre3lone w art. 77 wlw ustawy tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub rob6t
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w, o kt6rym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23

lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami lub znajdujqcym siq w ewidencji zabytk6w
wskazanej w art,22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w iopiece nad zabytkami.

Ogloszony nab6r stanowid bqdzie podstawq do wylonienia zadani, kt6re Gmina Kolbuszowa, po jego
pozytywnej weryfikacji, zglosi do dofinansowania w ramach ogloszonego Rzqdowego Programu
Odbudowy Zabytk6w.

W przypadku otrzymania przez Gminq Kolbuszowa dofinansowania w ramach w/w Programu na

realizacjq konkretnego zadania z Wnioskodawcq tego zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie
dotacji.

W ramach naboru wyloniony zostanie jeden projekt do zgloszenia do dofinansowania
z Rzqdowego Programu Odbudowy Zabytk6w.

Dotacia bedzie przyslugiwala wta6cicielom zabytk6w ruchomych lub nieruchomych.

Zasady skladania propozycji wniosk6w do dofinansowania:

Wnioski nale2y skladai do Gminy Kolbuszowa, ul. Obroric6w Pokoju 2L,35-LOO Kolbuszowa;

Do zloZenia wniosku slu2y formularz, kt6rego wz6r stanowi zalqcznik nr 2 do niniejszego ogloszenia;

Podmiot uprawniony (wnioskodawca) mo2e zlo2yi wniosek o dofinansowanie w wysoko$ci nie
wyiszej ni2 3 500 000,00 zt.

Wysoko6i dofinansowania wynosi nie wiqcej ni298% warto6cizadania inwestycyjnego.

Wniosek nale2y zloiy( w Punkcie Obslugi Klienta Urzqdu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy
Obrodc6w Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa - lub przeslaC drogq pocztowE na adres: Urzqd Miejski w
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Kolbuszowej, ul. Obroficdw Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa w terminie do dnia 30 stycznia 2023 r.

do godz. 12:00.

6. O zachowaniu terminu decyduje data zlo2enia wniosku bezpo5rednio w Punkcie Obslugi Klienta w
Urzqdzie Miejskim w Kolbuszowej lub wplywu (doreczenia) do Urzqdu Miejskiego w Kolbuszowej

drogq pocztowq.

1) Wniosek powinien byi wypelniony czytelnym pismem lub na komputerze.

2l Wniosek musi by6 opieczqtowany i podpisany przez osobq/osoby, kt6ra/e zgodnie z

postanowieniami statutu lub innego aktu jest/sq uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i

zaciqgania w jego imieniu zobowiqzafi finansowych oraz zawierania um6w.

3) Do wniosku naleiy dolqczy6:

a) Decyzjq o wpisie do rejestru zabytk6w obiektu/ewidencji, kt6rego dotyczq prace lub roboty. l

b) Dokument potwierdzajqcy tytul wladania zabytkiem (wypis z rejestru grunt6w lub aktualny
odpis z ksiqgi wieczystej). 

lc) Decyzjq wla6ciwego organu ochrony zabytk6w zezwalajqca na przeprowadzenie prac lub l

rob6t.*

d) Projekt i pozwolenia na budowq (zabytki nieruchome)*

e) Program prac lub rob6t (zabytki ruchome)*

*Zalqczniki do wniosku, kt6rych wnioskodawca nie posiada na tym etapie postqpowania nale2y

uzupelni6 najp6iniej do dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

lV. Zasady wyboru wniosk6w

1. Wyboru wniosk6w dokonuje komisja powotana przez Burmistrza Kolbuszowej uwzglqdniajqc:

a) Mo2liwo56 realizacji zadania przez Wnioskodawcq,

b) WartoSi historycznq zabytku bqdqcego przedmiotem wniosku

c) Liczbq os6b korzystajqca z zabytku bqdqcego przedmiotem wniosku

2. Od rozstrzygniqcia naboru nie przysluguje odwotanie,

3. Zlo2enie wniosku nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. Gmina Kolbuszowa mo2e odm6wii Wnioskodawcy wytonionemu w naborze przyznania dotacji i

podpisania umowy, w przypadku nieuzyskania przez Gminq Kolbuszowa dofinansowania w ramach
Rzqdowego Programu Odbudowy Zabytk6w.

V. Warunki podpisania umowy o dotacjq

1. Udzielenie dotacji nastqpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiqdzy

Wnioskodawcq a Gminq Kolbuszowa.

2. Warunkiem podpisania z wnioskodawcA umowy o dotacjq bqdzie uzyskanie przez Gminq
Kolbuszowa promesy wstqpnej w ramach Rzqdowego Programu Odbudowy Zabytk6w



vt.

Szczeg6lowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania bqdzie regulowala

umowa zawarta pomiqdzy Wnioskodawcq, a Gmina Kolbuszowa.

Termin i warunki realizacji zadania

Podpisanie umowy z Wykonawcq zadania powinno nastqpid w ciqgu 12 miesiqcyod dnia otrzymania
przez Gminq Kolbuszowa promesy wstqpnej na realizacjq zadania, z zastrze2eniem, 2e szczeg6lowe
terminy realizacji zadania okre6lone zostanE w umowie o dotacjq.

Zadanie powinno byd zrealizowane z zasadami okre6lonymi w ramach Rzqdowego programu

Odbudowy Zabytk6w.

Vll. Rozstrzygniqcienaboruwniosk6w

lnformacja o przyjqciu wniosku i zgloszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres
wskazany we wniosku oraz na stronie Gminy Kolbuszowa.

Postanowienia koficowe

Dodatkowych informacji na temat naboru udziela:

Monika Fryzel, tel. 17 227L333 wew.350, e-mail: monika.fryzer@korbuszowa.pl

wnioski o dofinansowanie zlo2one po dniu 30 stycznia 2oz3r. nie bqdq rozpatrywane.
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