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Przedłużenie naboru wniosków o dofinansowanie z
Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do 17 marca
2023 r.
Rządowy  Program  Odbudowy  Zabytków  jest  to  Program,  który  wesprze  samorządy  w  poprawieniu  stanu,  odbudowie  i
remontach  obiektów  zabytkowych  przyczyniając  się  tym  samym  do  poprawy  ich  stanu  i  uchroni  przed  degradacją  i
niszczeniem.

Program kierowany  jest  bezpośrednio  do  jednostek  samorządu  terytorialnego,  a  za  ich  pośrednictwem również  do  innych
podmiotów  zobowiązanych  do  opieki  nad  zabytkami.  Dofinansowanie  będzie  przyznawane  na  realizację  zadań
inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Może być przeznaczone na prace konserwatorskie,
restauratorskie  i  roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki  samorządu terytorialnego albo na udzielenie
dotacji samorządowej na takie prace.

Dofinansowanie z Programu może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny - 2%.

Program dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków i będących w posiadaniu
jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjnej podległej jednostce samorządu terytorialnego.

Okres naboru wniosków:

* rozpoczęcie naboru: 24 listopada 2022 r., godzina: 1200, 

* zakończenie naboru: 17 marca 2023 r., godzina graniczna: 1700.

Okres  naboru  wniosków  może  zostać  zmieniony.  Zmiana  okresu  naboru  następuje  przed  upływem  pierwotnego  okresu
naboru.  W  przypadku  zmiany  okresu  naboru  informacja  ta  jest  niezwłocznie  publikowana  w  trybie  zmiany  treści  i
opublikowania  zmienionej  treści  niniejszego  ogłoszenia.

Zasady składania wniosków o dofinansowanie:

1) wnioski  należy składać do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w Aplikacji  Polski
Ład udostępnionej na stronie internetowej www.bgk.pl

2) przyznany wcześniej dostęp do Aplikacji Polski Ład, nadany w Programie Inwestycji Strategicznych, zachowuje ważność;

3)  do  złożenia  wniosku  służy  formularz,  którego  wzór  stanowi  załącznik  nr  5  do  Regulaminu,  który  publikowany  jest  na
stronie internetowej www.bgk.pl; wniosek składany jest w Aplikacji Polski Ład;

4)  podmiot  uprawniony  (wnioskodawca)  może  złożyć  maksymalnie  dziesięć  wniosków  o  dofinansowanie  w  trzech
kategoriach:

     a) do 150 000 złotych,

     b) do 500 000 złotych,

     c)  do 3 500 000 złotych. Wnioski  o dofinansowanie złożone po godzinie granicznej (1700) w ostatnim dniu naboru nie
będą rozpatrywane.

http://www.bgk.pl


liczba wejść: 742

Drukuj
Generuj PDF
Powiadom
Powrót

https://www.duw.pl/javascript:winopen('/pl/dla-mediow/aktualnosci/18602,Przedluzenie-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-z-Rzadowego-Programu-Odbudowy-Zaby.print',700,550)
https://www.duw.pl/pl/dla-mediow/aktualnosci/18602,Przedluzenie-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-z-Rzadowego-Programu-Odbudowy-Zaby.pdf
https://www.duw.pl/pl/powiadom/18602,dok.html?poz=dla-mediow/aktualnosci&drukuj=window&keepThis=true&TB_iframe=true&height=450&width=400
https://www.duw.pl/javascript:history.go(-1)

