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Dla każdej  z miejscowości należy wykonad odrębną analizę 
możliwości finansowania przedsięwzięd ujętych w Planie Działania 

na rzecz wypełnienia kryteriów uczestnictwa  
w Sieci Najciekawszych Wsi  

Sytuację miejscowości Pokój poprawia położenie w obszarze: 
• współpracy transgraniczej Polska - Republika Czeska, 
• Lokalnej Grupy Działania (LGR) „Stobrawski Zielony Szlak” 
• Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR) „Opolszczyzna” 
 (obie Grupy mają szansę na finansowanie z perspektywy 2014 -2020) 

Możliwości wsparcia wzrosną w sytuacji utworzenie przez gminę 
Parku Kulturowego 

 



 
ŚRODKI KRAJOWE ŚRODKI UE

ŚRODKI 

ZAGRANICZNE/INNE

Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego

 Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Opolskiego 

na lata 2014-2020

Polsko - Niemiecka Fundacja Ochrony 

Zabytków Kultury z siedzibą w Görlitz

Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej

Programu Operacyjny Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020

Program współpracy transgranicznej RCz-

RP 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014 – 2020

Lokalna 

Grupa 

Działania

Rozwój lokalny kierowany przez 

społecznośd (RLKS)

Program Operacyjny RYBY 

2014-2020

Lokalna 

Grupa 

Rybacka

Perspektywa finansowa 2014-2020
możliwości wparcia inwestycji w Gminie Pokój



 

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
- Dziedzictwo kulturowe  

Priorytet 1 - Ochrona zabytków 
Na podstawie Programu MKiDN z 2015 r. 

  
Główne typy przedsięwzięd: 
• sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, 
• przeprowadzenie badao konserwatorskich lub architektonicznych, 
• działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, 

oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu 

 
Wnioskodawcy: 
• podmioty prawa polskiego –osoby fizyczne,  
• jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki 

organizacyjne, będące właścicielem lub  posiadaczem zabytku 
wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym 
zarządzie 

 



 

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
- Dziedzictwo kulturowe  

Priorytet 1 - Ochrona zabytków 
Na podstawie Programu MKiDN z 2015 r. 

  
Termin naboru 
• I nabór do 31 października każdego roku 

• II nabór do 31 marca każdego roku, jeżeli pozostaną środki po I naborze 

 
% wsparcia 
• do 50%, w uzasadnionych przypadkach do 100%  

W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, wymaga niezwłocznego podjęcia 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, 
dotacja może byd również udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na 
wykonanie tych prac lub robót.) 

 



 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej  

  

Główne typy przedsięwzięd: 

• działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz 
ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie 
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,  

• koszty zakupu sprzętu do prac pielęgnacyjnych w zabytkowych 
parkach i ogrodach będą kwalifikowane wyłącznie w ramach 
przedsięwzięd dotyczących prac rewitalizacyjnych i 
konserwatorskich jako ich integralny element, odnoszący się 
swym zakresem do działao realizowanych w ramach tych 
przedsięwzięd 

 
 



 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej  

  

Wnioskodawcy 
• parki narodowe; 
• jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, parki krajobrazowe i ich 

zespoły,  
• uczelnie wyższe,  
• placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk; 
• organizacje pozarządowe,  
• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 
• jednostki organizacyjne PGL Lasy Paostwowe; 
• podmioty będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą 

zabytkowych parków i ogrodów; 
• jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

zasadach finansowania nauki. 

 
 



 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej  

  Tryb naboru:  
• konkursowy 
• ciągły 
  
Termin naboru 
• PJB - Zgłaszanie zadao do dnia 31 stycznia* każdego roku, poprzedzającego rok 

budżetowy, w którym rozpoczyna się dofinansowanie zadao 
• pozostałe jednostki  -  informacje będą zamieszczane na stronie internetowej 

NFOŚiGW (ogłoszenie i regulamin)   
  
% wsparcia 
• 100 % dla PJB 
• Dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych, przy czym: 

— ochrona i rewaloryzacja parków i ogrodów zabytkowych do 75% kosztów kwalifikowanych; 
— pozostałe do 90% kosztów kwalifikowanych; 
— minimalny koszt przedsięwzięcia:  300 000 zł; 
— maksymalny koszt przedsięwzięcia:  2 000 000 zł. 

 
 



 

RPO WO 2014-2020  
Oś priorytetowa V – Działanie 5.1 - Ochrona różnorodności biologicznej  

 

  
Główne typy przedsięwzięd: 
• reintrodukcja, ochrona ex situ, ochrona in situ gatunków zagrożonych, ochrona i 

odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych;  
• tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i 

pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime;  
• budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów, wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, niezbędnych do realizacji zadao z zakresu ochrony różnorodności 
biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej,  

• podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i 
rezerwatów przyrody;  

• opracowanie planów/programów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo, 
inwentaryzacji przyrodniczej;  

• tworzenie nowych oraz ochrona, pielęgnacja i konserwacja istniejących pomników 
przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-
krajobrazowych,  

• wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii edukacyjno-
informacyjnych.  

 



 

RPO WO 2014-2020  
Oś priorytetowa V – Działanie 5.1 - Ochrona różnorodności biologicznej  

 
 

   
Wnioskodawcy 
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;  
• jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;  
• PGL Lasy Paostwowe i jego jednostki organizacyjne;  
• Parki Krajobrazowe;  
• organizacje pozarządowe, w tym ekologiczne prowadzące działalnośd non-profit w 

obszarze objętym wsparciem w ramach działania;  
• jednostki sektora finansów publicznych;  
• przedsiębiorstwa 

Termin naboru 
• II kwartał 2015 r. 

% wsparcia 
• 85% 
Kwota przeznaczona na nabór: 
15 mln PLN 

 



 

RPO WO 2014-2020  
Oś priorytetowa V – Działanie 5.1 - Ochrona różnorodności biologicznej  

 
 

   

Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne: 

 

Określono w Złączniku nr 6 do Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych RPO WO 2014-2020 

• http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=11321  

http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=11321
http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=11321


 

RPO WO 2014-2020  
Oś priorytetowa V – Działanie 5.3 - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego  

i naturalnego - Zwiększona dostępnośd zasobów kulturowych regionu 
 

  
Główne typy przedsięwzięd: 
• przebudowa, remont, zakup wyposażenia dla obiektów kultury, służące 

podwyższeniu standardu technicznego, w tym dostosowaniu do wymogów 
bezpieczeostwa wynikających z aktualnych przepisów prawa, z uwzględnieniem 
potrzeb osób niepełnosprawnych; 

• odbudowa, przebudowa, konserwacja, remont lub wyposażenie obiektów 
dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego, z uwzględnieniem potrzeb 
osób niepełnosprawnych; 

• budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz 
zagospodarowanie terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego lub 
naturalnego, dostosowanie tych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
jedynie jako element uzupełniający projektu; 

• przebudowa lub remont budynków wraz z wyposażeniem pomieszczeo do 
właściwego przechowywania zbiorów oraz ich zabezpieczenia; 

• konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych 
zabytków ruchomych; 

• działania edukacyjne, informacyjne jako integralny element projektu; 
• działania dotyczące wykorzystania, rozwoju aplikacji i usług teleinformatycznych 

związanych z kulturą i turystyką jako integralny element projektu. 



 

RPO WO 2014-2020  
Oś priorytetowa V – Działanie 5.3 - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego  

i naturalnego - Zwiększona dostępnośd zasobów kulturowych regionu 
 

   
Wnioskodawcy 
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia; 
• jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; 
• organizacje pozarządowe; 
• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; 
• instytucje kultury; 
• jednostki sektora finansów publicznych; 
• przedsiębiorstwa 

 
Termin naboru 
• nie wcześniej niż 2016 rok 

 

% wsparcia 
• 85% 



 
 

POiŚ 2014 – 2020  
Oś Priorytetowa VIII: Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Rozwój Zasobów Kultury Priorytet 

Inwestycyjny 6 C) Zachowanie, Ochrona, Promowanie i Rozwój Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego 
 

 
  

Główne typy przedsięwzięd: 
• priorytet inwestycyjny: wsparciem objęte będą kompleksowe zadania związane z 

ochroną i udostępnieniem, w tym turystycznym, zabytków o znaczeniu ogólnopolskim i 
światowym, w tym znajdujących się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i liście 
obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii; 

       ochrona dziedzictwa kulturowego: 
– projekty z zakresu ochrony, zachowania i udostępnienia, w tym turystycznego, zabytkowych obiektów 

o znaczeniu ponadregionalnym, dotyczące renowacji zabytków nieruchomych wraz z otoczeniem, 
konserwacji zabytków ruchomych i ich digitalizacji (w przypadkach kiedy została ujęta jako element 
projektu) 

– promowane będą projekty, których jednym z elementów są zmiany techniczne istniejącej 
infrastruktury, poprawiające dostępnośd dla osób niepełnosprawnych 

 
• projekty dotyczących rozwoju zasobów kultury jako miejsc prezentacji dziedzictwa 

kulturowego, w tym poprzez poprawę standardów funkcjonowania instytucji kultury, 
pełniących rolę kulturotwórczą i rolę ośrodków życia kulturalnego w wielu miastach 
Polski;  

• nowoczesne rozwiązania w zakresie dostępu do kultury. 
 

 



 
 

POiŚ 2014 – 2020  
Oś Priorytetowa VIII: Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Rozwój Zasobów Kultury Priorytet 

Inwestycyjny 6 C) Zachowanie, Ochrona, Promowanie i Rozwój Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego 
 

 
  

Wnioskodawcy 

• instytucje kultury,  
• archiwa paostwowe,  
• jednostki samorządu terytorialnego,  
• szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego,  
• kościoły i związki wyznaniowe,  
• organizacje pozarządowe,  
• podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Dziedzictwa UNESCO.  
Wsparcie będą mogły uzyskad również partnerstwa projektowe zawiązane przez uprawnionych 
beneficjentów 
 
Termin naboru 
• brak informacji 
 
% wsparcia 
• 85% 
Wsparciem objęte zostaną projekty dotyczące infrastruktury małej skali, dla których maksymalna 
wartośd wynosi 5 mln euro kosztów całkowitych; w przypadku projektów dotyczących dziedzictwa 
kulturowego znajdujących się na liście UNESCO próg ten wynosi 10 mln euro. 
 
 



 
 
 

PO EWT RCz-RP 2014-2020  
Oś Priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania 

zatrudnienia- priorytet 2.A.6.1b 
 
 

 
  

Główne typy przedsięwzięd: 

• zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych, ukierunkowane na ich wykorzystanie 
dla zrównoważonego rozwoju wspólnego pogranicza – rekonstrukcje;  

• rewitalizacje i inne działania służące zachowaniu i odnowie atrakcji przyrodniczych i kulturowych;  
• działania zmierzające do większego włączenia atrakcji kulturowych i przyrodniczych do 

zrównoważonego ruchu turystycznego 
 

Wnioskodawcy 
• Władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia 
• Organizacje powołane przez władze publiczne, 
• Organizacje pozarządowe, 
• Kościoły i związki wyznaniowe, 
• Stowarzyszenia i związki działające w obszarze turystyki 
 
Termin naboru 
• brak informacji 
 
% wsparcia 
• 85% 
 



 

PROW 2014-2020 
Działanie Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich 

Poddziałanie 2 - Wsparcie badao i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi 

   

Główne typy przedsięwzięd: 

  

• ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego : 

• odnawianie lub poprawa stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących 
zachowaniu dziedzictwa kulturowego; 

• zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z 
przeznaczeniem na cele publiczne; 

• koszty prac konserwatorskich lub restauratorskich; 

• koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji; 

• koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji. 

Operacja spójna z dokumentem planistycznym gminy, lub lokalną strategią rozwoju lub 
planem rozwoju miejscowości, obiekt wpisany do rejestru lub ewidencji zabytków. 

 

Wnioskodawcy 

• Gmina,  

• instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego 

 



 

PROW 2014-2020 
Działanie Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich 

Poddziałanie 2 - Wsparcie badao i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi 

   
Termin naboru 

• brak informacji 

 

% wsparcia 

• 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu, 

 

Dodatkowe informacje 

• do 500 tys. zł na miejscowośd w okresie realizacji Programu, łącznie na 
inwestycje realizowane w ramach poddziałao dot. ochrony zabytków oraz 
inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne 

 



 
PROW 2014-2020 

Działanie Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich 
Poddziałanie 3 - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług 

lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury i powiązanej infrastruktury   
Główne typy przedsięwzięd: 

• inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie 
przestrzeni publicznej: 

• koszty budowy przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych; 

• koszty związane z kształtowaniem przestrzeni; 

• koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji; 

• koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji 

• Operacja spójna z dokumentem planistycznym gminy, lub lokalną strategią 
rozwoju lub planem rozwoju miejscowości 

 

Wnioskodawcy 

• Gmina,  

• instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu 
terytorialnego 

 

 

 



 

PROW 2014-2020 
Działanie Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich 

Poddziałanie 3 - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług 
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury i powiązanej infrastruktury  
 

Termin naboru 

• brak informacji 

 

% wsparcia 

• 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu,  

  

Dodatkowe informacje 

• do 500 tys. zł na miejscowośd w okresie realizacji Programu, łącznie na 
inwestycje realizowane w ramach poddziałao dot. ochrony zabytków oraz 
inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne. 
W ramach operacji wartośd całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może 
przekroczyd 1 000 000 EUR 

  

  

 



 

PROW 2014-2020 
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 

 (RLKS–rozwój lokalny kierowany przez społecznośd)  
 

 
Główne typy przedsięwzięd: 

• m.in.: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem 
rozwiązao innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w 
realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR); 

 

Podstawa prawna Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 
społeczności – 06.02.2015 skierowana  do Sejmu 

 

• Zgodnie z zapisami projektu ustawy dopuszcza się realizację strategii jedno 
lub wielofunduszowych. Zarząd województwa może dopuścid 
funkcjonowanie dwóch spójnych LSR – ogólnej i branżowej rybackiej 

 

 



 
PROW 2014-2020 

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 
 (RLKS–rozwój lokalny kierowany przez społecznośd)  

 

 
Wnioskodawcy 

• szczegóły w LSR - wybór LSR nastąpi nie później niż 2 lata po zatwierdzeniu 
przez KE Umowy Partnerstwa (termin graniczny do 23.05.2016 r.) 

 

Strategia LGD Stobrawski Zielony Szlak z 2013- przedsięwzięcie Ochrona i 
promocja walorów obszaru LGD Cel szczegółowy 1.1: Zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej obszaru LGD: 

- do roku 2015 -  możliwe było wsparcie mające na celu zachowanie i 
odtworzenie dziedzictwa kulturowego oraz promocja wszystkich 
ciekawych i cennych ze względów kulturowych miejsc na terenie LGD z 
wykorzystaniem ich dla rozwoju turystyki.  

 

Należy monitorowad zapisy tworzonej LSR na okres 2014-2020 

 

 

 



 
PO RYBY 2014-2020  

Zintegrowany rozwój terytorialny – Priorytet Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej  
(opracowano na podstawie dokumentu przejętego przez RM 21.10.2014) 

 

Główne typy przedsięwzięd 
• wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach 

rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz 
łagodzenia zmiany klimatu. 

• propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego 
na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 
kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego 
dziedzictwa kulturowego 

 
Wnioskodawcy, szczegółowe typy operacji, nabory, terminy, % 
wsparcia: 
• szczegóły w LSR - wybór LSR nastąpi nie później niż 2 lata po 

zatwierdzeniu przez KE Umowy Partnerstwa (graniczny termin do 
23.05.2016r.) 

  
 

 
 
 



 
PO RYBY 2014-2020  

Zintegrowany rozwój terytorialny – Priorytet Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej 
(opracowano na podstawie dokumentu przejętego przez RM 21.10.2014) 

 

  
Zgodnie ze strategią LGR – Opolszczyzna z 2013 możliwe było wsparcie 
w ramach środka  Odnowa miejscowości: 
• remont, odbudowa lub przebudowa zabytków wpisanych do rejestru 

zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, w 
szczególności obiektów związanych z wykorzystaniem wód, 

• remonty lub wyposażenie budynków i obiektów publicznych 
pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne 

   
W strategii zwracano uwagę na koniecznośd  rewitalizacji i zagospodarowania 
parku wraz ze stawami w Pokoju, Lipnie, Tułowicach i Niemodlinie. 

 
Należy monitorowad zapisy tworzonej LSR na okres 2014-2020 
 

 
 
 
 



 
 
 

Polsko - Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków Kultury z siedzibą w Görlitz 
Kościół ewangelicki w Pokoju  

 

 
  • § 96  federalnej ustawy o wypędzonych (Gesetz über 

die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge, 
Bundesvertriebenengesetz - BVFG) z 1953 r. federacja i 
kraje związkowe są zobowiązane, zgodnie ze swoją 
właściwością, do zachowania niemieckiego dziedzictwa 
kulturowego „na obszarach wypędzeo”. 

• pojęcie „obszary wypędzeo”: 
tereny polskich Ziem Zachodnich i Północnych do 1945 r. 
znajdujących w granicach Niemiec (Prusy Wschodnie, 
Pomorze, wschodnia częśd Brandenburgii, Śląsk). 
 



 
 
 

Polsko - Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków Kultury z siedzibą w Görlitz 
Kościół ewangelicki w Pokoju  

 

 
  

• W obszarze zabezpieczenia/zachowania niemieckiego dziedzictwa 
kulturowego na terenie dawnych niemieckich prowincji wschodnich (Prusy 
Wschodnie, Pomorze, Śląsk) wsparcie może byd udzielane dla 
przedsięwzięd, których celem jest: 

„zachowanie substancji” *budowlanej+ elementów niemieckiego 
dziedzictwa kulturowego o dużym znaczeniu historycznym 

 
• W latach 2011-2012 na zabezpieczenie i zachowanie budowlanych 

elementów niemieckiego dziedzictwa kulturowego w Europie Wschodniej 
przeznaczono w sumie 882 tys. Euro.  

• W Polsce zrealizowano wtedy 3 inicjatywy: 
– Remont polichromii w kościele w Przywodziu (zachodniopomorskie) 
– Remont elewacji kościoła ewangelickiego w miejscowości Pasym (warmiosko-

mazurskie), 
– Konserwację polichromii pałacu w Sztynorcie (warmiosko-mazurskie). 

 



 
 
 

Polsko - Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków Kultury z siedzibą w Görlitz 
Kościół ewangelicki w Pokoju  

 

 
  Tok postępowania: 

• zainteresowanie projektem niemieckiego wykonawcy – 
wyłącznie niemieckie instytucje mogą pozyskiwad środki 

• opis i uzasadnienie projektu (co istotne Pełnomocnik Rządu 
Federalnego ds. Kultury i Mediów nie daje szczegółowych 
wytycznych dot. formy sporządzania projektów); 

• przygotowanie kosztorysu; 

• przekonanie niemieckiego wykonawcy o konieczności 
podjęcia inicjatywy.   

 


