DECYZJA NR 8
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 17 maja 2010 r.
zmieniająca decyzję w sprawie finansowania programów lub priorytetów w
dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
W związku z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r. w sprawie
zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o
udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji (Dz. U. Nr 177,
poz. 1474, z późn. zm.2)), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w
sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe
instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania (Dz. U. Nr 74,
poz. 646, z późn. zm.3)), rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w
sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 112, poz. 940, z późn.
zm.4)) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie
szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury,
trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U.
Nr 24, poz. 200, z późn. zm.5)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W załączniku - Zasady finansowania programów lub priorytetów do tych programów w
dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – do decyzji nr 19 Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie finansowania programów
lub priorytetów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. Urz. MKiDN
Nr 4, poz. 48) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wszystkie procedury związane z oceną wniosków ujęte są w zaleŜności od rodzaju
programu bądź priorytetu w następujących regulaminach:
a) w Regulaminie oceny wniosków dla programu Promesa Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu;
b) w Regulaminie oceny wniosków dla programu Dziedzictwo Kulturowe priorytet 1
Ochrona Zabytków stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu;
c) w Regulaminie oceny wniosków dla programu Infrastruktura bibliotek stanowiącym
załącznik nr 4 do niniejszego dokumentu;
d) w Regulaminie oceny wniosków zawierającym opis procedur dla pozostałych
programów i priorytetów, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego dokumentu.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zespoły eksperckie nie są powoływane w ramach programu Promesa Ministra kultury i
Dziedzictwa Narodowego, programu Infrastruktura bibliotek oraz programu Dziedzictwo
kulturowe priorytet 1 – Ochrona zabytków.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Składy zespołów sterujących ds. programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, programu Infrastruktura bibliotek oraz programu Dziedzictwo kulturowe
priorytet 1 – Ochrona zabytków określone są w regulaminach wymienionych w § 8 ust. 1 lit.
a - c.”;
2) w załączniku nr 1 – w tabeli stanowiącej Wykaz programów i priorytetów oraz instytucji
zarządzających, w:
a) kolumnie Nazwa programu dodaje się wyrazy: „Infrastruktura bibliotek”,
b) kolumnie Nazwa departamentu/instytucji zarządzającej dodaje się wyrazy: „Instytut
KsiąŜki”,
3) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;
4) dodaje się załącznik nr 5 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej
decyzji.
§ 2.
Wnioski o dofinansowanie zadań w 2010 r. w ramach programu Infrastruktura bibliotek
wnioskodawcy mogą składać w instytucji zarządzającej w terminie do dnia 1 czerwca 2010 r.
§ 3.
Decyzja wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
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1)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr
216, poz. 1595).
2)
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 72 i Nr 222, poz.
1632, z 2007 r. Nr 247, poz. 1831 oraz z 2008 r. Nr 139, poz. 879.
3)
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 221, poz.
1617, z 2007 r. Nr 247, poz.1824 oraz z 2008 r. Nr 139, poz. 878.
4)
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 73 i Nr 221, poz.
1619, z 2007 r. Nr 247, poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 139, poz. 881.
5)
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1210 i Nr 221, poz.
1620, z 2007 r. Nr 247, poz. 1833 oraz z 2008 r. Nr 139, poz. 880.

