
UCHWAŁA NRIILJ2,,12023
Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia Z~ lutego 2023 r.

w sprawie ogloszenia naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia
do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Na podstawie art. 32 ust. I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz * 7 ust. I Uchwały Nr LXI/405/2023 Rady Powiatu
Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze
powiatu łowickiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023 r. poz. 1050) w związku z Uchwałą Nr
232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie ustanowienia Rządowego
Programu Odbudowy Zabytków Zarząd Powiatu Łowickiego

uchwala, co następuje:

* 1. 1. Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza nabór wniosków proponowanych do
zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

* 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

* 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

J. Starosta Łowicki Marcin Kosiorek

2. Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk

3. Członek Zarządu Piotr Gołaszewski



Załącznik do
Uchwaly Nr 1142/2023

Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 28 lutego 2023 r.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Łowickiego o naborze wniosków proponowanych
do zgioszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z trwającym naborem wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu
Odbudowy Zabytków, Zarząd Powiatu Łowickiego oglasza nabór wniosków do zgłoszenia
do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania.
1. Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Powiat może

wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na udzielenie
przez Powiat dotacji. o której mowa wart. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji
zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami.

2. Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Powiat
Łowicki Po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach
ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

3. W przypadku otrzymania przez Powiat Łowicki dofinansowania w ramach
w/w Programu na realizację konkretnego zadania, z Wnioskodawcą tego zadania
zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji.

II. Dotacja może przysługiwać właścicielom zabytków ruchomych lub nieruchomych.

III. Zasady składania propozycji wniosków do zgłoszenia do dofinansowania:
1. Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania

I) do złożenia wniosku służy formularz, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
ogłoszenia;

2) wnioski wraz z oświadczeniami stanowiącymi załącznik nr 2 do ogłoszenia należy
składać do Starostwa Powiatowego w Łowiczu;

3) podmiot uprawniony (wnioskodawca) może złożyć wnioski o dofinansowanie
w kategorii:
a. .. do 150 000 złotych,
b. - do 500 000 złotych,
c. - do 3 500 000 złotych.



2. Wnioski można składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Łowiczu lub za
pośrednictwem operatora pocztowego (adres: ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz).

3. Dopuszcza się również składanie wniosków za pośrednictwem Elektronicznej
Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jednakże konieczne jest
zapewnienie prawidłowych podpisów kwalifikowanych osób uprawnionych do jego
złożenia oraz czytelność wszystkich składanych dokumentów.

4. Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa w dniu 9 marca 2023 r. o godz.
16.00.

5. W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego,
o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego
w Łowiczu.

6. W każdej formie złożenia wniosku należy dołączyć formularz wniosku w formie
edytowalnej jako osobny plik lub na nośniku cy&owym (płyta CD, pendrive).

7. Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem odręcznym lub na komputerze.
8. Wniosek musi być podpisany przez osobę/osoby, którale zgodnie z postanowieniami

statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania
wjego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

9. Do wniosku należy dołączyć:

Dokument potwierdza jacy wpis do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym
się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami.

IV. Zasady wyboru wniosków
1. Przy wyborze wniosków uwzględnia się:

° stopień zaawansowania przygotowania zadania do realizacji,
. wartość historyczną obiektu dla społeczności lokalnej.

2. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
3. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy

Zabytków nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Istnieje możliwość odmowy Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania

dotacji i podpisania umowy, w przypadku nieuzyskania przez Powiat Łowicki
dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

5. Uzyskania przez Powiat Łowicki dofinansowania w ramach Rządowego Programu
Odbudowy Zabytków, nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Decyzję
o udzieleniu dotacji podejmuje Rada Powiatu Łowickiego w formie uchwały.

V. Rozstrzygnięcie naboru wniosków
Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana
na adres wskazany we wniosku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Łowiczu.
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VI. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji na temat naboru udziela: Agata Tracz — Sekretarz Powiatu
Łowickiego, kontakt: teł. 46 811 53 06, e-maił: a~ata.tracz(?Z~powiatłowicki.pł

VII. Termin i warunki realizacji zadania
Zadanie powinno być zreałizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach
Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Szczegółowe terminy i warunki realizacji
zadania określone zostaną w umowie o udzielenie dotacji.

VIII. Udzielenie dotacji Wnioskodawcy prowadzącemu działalność gospodarczą:
1. Udzielenie dotacji Wnioskodawcy prowadzącemu działalność gospodarczą stanowi

pomoc de minimis i następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy dc minimis (Dz. U. UE. L. z 2013 r.
Nr 352, str. I z późn. zm.), zwanym dalej „Rozporządzeniem KE” lub pomoc
inwestycyjną na kułturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, do której mają
zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 zpóźn.
zm.), zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 53 tego rozporządzenia.

2. Wnioskodawca ubiegający się o dotację stanowiącą pomoc de minimis, zobowiązany
jest do złożenia wraz z wnioskiem dodatkowych załączników:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy dc minimis oraz pomocy de minimis

w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, ałbo oświadczenia
o wiełkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis zgodnie z zakresem
i wzorem określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) albo
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji
składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rołnictwie lub
rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

3) dotacja stanowiąca pomoc de minimis udziełana jest do dnia 30 czerwca 2024 r.

IX. Warunki podpisania umowy o dotację
1. Udziełenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udziełenie dotacji podpisanej

pomiędzy Wnioskodawcą, a Powiatem Łowickim.
2. Warunkiem podpisania z Wnioskodawcą umowy o dotację będzie uzyskanie przez

Powiat Łowicki promesy wstępnej w ramach Rządowego Programu Odbudowy
Zabytków oraz podjęcie przez Radę Powiatu Łowickiego uchwały o udzieleniu dotacji.

3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie
regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą, a Powiatem Łowickim.
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X. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. Ii 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) dalej zwanym
„Rozporządzeniem „:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Łowicki z siedzibą

przy ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, tel. 46 811 53 00;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo

kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych elektronicznie
poprzez e-mail: iod owiatlowicki. 1 lub listownie pod adresem: Inspektor Ochrony
Danych, Starostwo Powiatowe w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz;

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych
nałożonych przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) oraz aktów wykonawczych do wymienionej
ustawy oraz w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu
Odbudowy Zabytków na podstawie ar!. 6 us!. 1 Ii!. c Rozporządzenia;

4) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu,
z uwzględnieniem terminów archiwizacji wynikających z załącznika nr 3
do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz.
67; Nr 27, poz. 140);

5) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
przekazywane do państw trzecich;

6) odbiorcami danych mogą być podmioty lub organy upoważnione na podstawie
przepisów prawa, a także podmioty, z którymi zawarto umowę na świadczenie usług
serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych;

7) posiadają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych,
b) sprostowania (aktualizacji) danych,
c) ograniczenia przetwarzania,
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli

uznaliby Państwo, że przetwarzania danych Państwa dotyczących naruszałoby
przepisy Rozporządzenia;

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa ma charakter
obligatoryjny, w pozostałych przypadkach - dobrowolny; konsekwencją niepodania
danych może być brak możliwości załatwienia sprawy.

STAROST~j~ CłU

Mar • siarek



Załącznik nr J do ogłoszenia Zarządn Powiatu Łowickiego o naborze wniosków proponowauycb
do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

WNIOSEK O UDZIELENIE W ROKU 2023
DOTACJI CELOWEJ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE

LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJETRU
ZABYTKÓW LUB ZNAJDUJĄCYM SIĘ W GINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

POŁOŻONYM NA OBSZARZE POWIATU ŁOWICKIEGO

NAZWA ZADANIA

DANE WNIOSKODAWCY

- Pełna nazwa Wnioskodawcy

- Adres Wnioskodawcy

a) dokładny adres

b) powiat

-NIP~

- Numer REGON

- Osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy:

a) imię i nazwisko

b) stanowisko/funkcjw

c) numer telefonu:

d) e-mail

- Osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku i kontakty ze Starostwem Powiatowym

w Łowiczu:

a) imię i nazwisko:

b) numer telefoni.

c) e-mail”

- Numer rachunku bankowego

INFORMACJE O ZABYTKU:

1. Adres zabytku:

a) dokładny adres



b) powiat:.

2. Numer księgi wieczystej nieruchomości, na której znąjduje się zabytek

(KW prowadzona przez Sąd Rejonowy w )
3. Numer wpisu w rejestrze zabytków / gminnej ewidencji zabytków”

4. Opis zabytku (czas powstania, przebudowy itp.)

5. Opis stanu zachowania zabytku z uzasadnieniem konieczności podjęcia prac lub robót:

6. Dostępność i wykorzystanie zabytku (obiekt ogólnodostępny / o ograniczonym dostępie /

dostępny okazjonalnie / dostępny wyłącznie z zewnątrz / niedostępny, wykorzystywany np.

na cele kulturalne, oświatowe, kultu religijnego, mieszkaniowe, usługowe itp.):

ZAKRES PRAC LUB ROBÓT, HARMONOGRAM I KALKULACJA:

1. Zakres rzeczowy zadania (syntetyczny opis planowanych prac konserwatorskich,

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku):

2. Harmonogram i kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania:

Data Data Rodzaj prac Koszt Wnioskowana Środki Inne źródła
rozpoczęcia zakończenia konserwatorskich, całkowity kwota z własne (w zł)

prac prac restauratorskich zadania budżetu (w zł)
lub robót (w zł)” Powiatu

budowlanych Łowickiego
(W zł)

[do [do [do uzupełnienia] [do [do [do [do
uzupełnienial uzupelnienial I uzupełnienia] uzupełnienia] uzupełnienia] uzupełnienia]

[do [do [do [do
Koszty ogółem: uzupełnienia] uzupełnienia] uzupełnienia] uzupełnienia]

3. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania ze względu na źródło finansowania:

Źródło finansowania: zł %

Wnioskowana kwota dotacji: [do uzupelnienia] [do uzupełnienia]

Środki własne i z innych źródeł: [do uzupełnienia] [do uzupełnienia]

Całkowity koszt zadania: [do uzupełnienia] 100,00%

Oświadczenia Wnioskodawcy:

Jeśli dla Wnioskodawcy podatek VAT nic .iest kosztem, ceny podane w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania muszą być
kwotami netto



1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami udzielania dotacji na prace

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do

rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na

obszarze powiatu łowickiego określonymi w uchwale Rady Powiatu Łowickiego oraz z

ogłoszeniem o naborze wniosków.

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną.

3. Oświadczam, że (zaznaczyć właściwe):

E nie jestem podatnikiem podatku VAT;

E jestem podatnikiem podatku VAT i nie będę odzyskiwać podatku VAT w związku

z planowanym w ramach dotacji zadaniem;

E jestem podatnikiem podatku VAT i będę odzyskiwać podatek VAT w związku

z planowanym w ramach dotacji zadaniem.

4. Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem

prawnym i faktycznym.

Załączniki do wniosku:

(miejscowość, data) (pieczątka i podpis osoby upoważnionej
/osób upoważnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wnioskodawcy)



Załącznik nr 2 do ogłoszenia Zarządu Powiatu Łowickiego
o naborze wniosków proponowanych

do zgioszenia do dofinansowania
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Oświadczenia

1. Oświadczam, że przeczytałem i akceptuję Regulamin Naboru Wniosków
o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

2. Oświadczam, że rozpoczęcie postępowania zakupowego nastąpi zgodnie z zasadami
Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

3. Oświadczam, że posiadam środki finansowe na pokrycie wkładu własnego w wysokości
2% wartości zadania.

4. Oświadczam, że w przypadku uzyskania wyższej oferty wykonawcy niż zakładana wartość
kosztorysowa, różnicę kosztów pokryję ze środków własnych.

5. Oświadczam, że w odniesieniu do wydatków przeznaczonych do finansowania ze środków
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (poza udziałem własnym) nie otrzymałem
na realizację Inwestycji wskazanej we Wniosku o dofinansowanie żadnych środków
publicznych oraz, że poza złożeniem Wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu
Odbudowy Zabytków, takiego dofinansowania, czy innych form wsparcia ze środków
publicznych, nie otrzymałem, a w przypadku otrzymania dofinansowania z Rządowego
Programu Odbudowy Zabytków nie będę wnioskował o takie dofinansowanie
w odniesieniu do tych wydatków.

6. Oświadczam, że jestem świadomy, że Inwestycja objęta dofinansowaniem ze środków
publicznych może podlegać ocenie pod kątem wystąpienia pomocy publicznej
w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (20 ł 6/C 262/Ol).
67) Oświadczam, że zapoznaniem się i akceptuję klauzulę informacyjną w zakresie dotacji
zgodnie z art, 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).

7. Przewidywany okres realizacji Inwestycji —właściwe podkreślić:
1) do 12 miesięcy;
2) powyżej 12 miesięcy.

8. Przewidywany tennin zakończenia inwestycji”

data i czytelny podpis Wnioskodawcy


