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Kolejne kapliczki wypięknieją – ruszył program
Małopolskie Kapliczki 2020
Zawieszone na drzewach, postawione przy drogach i turystycznych szlakach zachwycają zarówno
mieszkańców, jak i osoby odwiedzające Małopolskę – mowa oczywiście o kapliczkach, które na dobre wpisały
się w krajobraz naszego regionu. W tym roku kolejne z nich zyskają dawny blask, dzięki wsparciu samorządu
województwa – w ramach programu Małopolskie Kapliczki 2020. W tym roku pula środków przeznaczona na ten
cel aż 750 tys. zł. Wnioski o dotacje można składać tylko do 13 marca.
Kapliczki, które można znaleźć we wszystkich zakątkach Małopolski stanowią ważny element krajobrazu kulturowego
naszego regionu. Są one nie tylko świadectwem wiary, ale też zachwycającymi przykładami sztuki ludowej. Na przestrzeni lat
wznoszone były również dla upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych, czy postaci. Tym samym łączą one przeszłość
z teraźniejszością, dlatego nie wyobrażam sobie, że w tym roku moglibyśmy zapomnieć o przeznaczeniu środków z budżetu
województwa na renowację tych wyjątkowych obiektów – podkreśla marszałek Witold Kozłowski.
Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze województwa
małopolskiego.
Celem konkursu jest zachowanie dla przyszłych pokoleń wartościowych obiektów stanowiących ważny element dziedzictwa
kulturowego Małopolski. Kapliczki, które znajdują się na prywatnym terenie, dzięki nawiązaniu współpracy właściciela
nieruchomości z jednostką samorządu terytorialnego, tj. gminą lub powiatem również mogą liczyć na odnowienie. Obiekty,
przy których będą wykonywane prace nie muszą ﬁgurować w rejestrze zabytków województwa małopolskiego lub
w gminnych ewidencjach zabytków, ale powinny charakteryzować się wartościami artystycznymi i historycznymi.
Jeden wnioskodawca może złożyć dwa wnioski z tym, że każdy musi dotyczyć innego obiektu. Maksymalna kwota
doﬁnansowania wynosi 25 000 zł, ale nie więcej niż 60% kosztów realizacji całości prac. Do wniosku należy dołączyć tylko
kosztorys prac i zdjęcia. Termin złożenia dokumentacji upływa 13 marca br. (decyduje data wpływu do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego).
Warto dodać, że do tej pory dzięki udzielonemu doﬁnansowaniu w kwocie 4 mln zł udało się przywrócić dawny blask ponad
470 obiektom.
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