Załącznik nr 2
do zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace
konserwatorskie,
restauratorskie
lub
roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, położonych na obszarze Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Regulamin oceny wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na
obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1. Sprawdzenie wniosków pod względnym formalnym jest dokonywane przez pracowników
departamentu ds. kultury i dziedzictwa narodowego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Wnioski podlegają kontroli formalnej. Do jej zakresu należy:
1) sprawdzenie terminu złożenia wniosku;
2) sprawdzenie wypełnienia działów, punktów i tabel wniosku, pieczęci i podpisów;
3) sprawdzenie kompletności wymaganych załączników.
3. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Ocena merytoryczna jest dokonywana przez komisję powołaną przez Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podstawą oceny są kryteria zapisane w § 9 ust. 7
Zasad.
5. Do zakresu oceny komisji należy:
1) znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem jego
wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;
2) stan zagrożenia w jakim znajduje się zabytek;
3) dostępność zabytku dla społeczeństwa;
4) zaangażowanie finansowe podmiotu występującego o dotację.
6. Komisja dokonuje oceny poszczególnych aplikacji na zasadzie konsensusu.
7. Na podstawie oceny merytorycznej, komisja ustala ranking wniosków, który przedkłada
Zarządowi Województwa.
8. Maksymalne wagi poszczególnych kryteriów oceny określa poniższa tabela.
Charakterystyka kryterium

maksymalna
punktacja

1.Znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem jego
wartości historycznej, naukowej lub artystycznej
1) indywidualny wpis zabytku na listę Pomników Historii
2) obiekt znajduje się na obszarze uznanym za Pomnik Historii
3) znaczenie zabytku dla regionu
2. Stan zagrożenia w jakim znajduje się zabytek
1) konieczność przeprowadzenia prac wynikająca ze stanu zachowania zabytku
3. Dostępność zabytku dla społeczeństwa
1) dostępny bez ograniczeń
2) dostępny w ograniczonym zakresie lub okazjonalnie
3) dostępny wyłącznie z zewnątrz
4. Zaangażowanie finansowe podmiotu występującego o dotację
1) wkład własny od 75,01% i więcej wartości kosztorysowej zadania
2) wkład własny od 50,01% do 75,00% wartości kosztorysowej zadania
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3) wkład własny od 25,01% do 50,00% wartości kosztorysowej zadania
4) wkład własny od 0,01% do 25,00% wartości kosztorysowej zadania
5) brak wkładu własnego (wniosek o 100% dotacji)
maksymalna ocena łączna:
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