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STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ



Termin naboru: od 30-09-2016 do 12-12-2016 

Termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2017 r.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać poprzez

LSI 2014+. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+

możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu tj. od 30 sierpnia

2016 r.

Konkurs dla Poddziałania 4.4.3 



Alokacja na konkurs: 33 600 000 PLN.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie do 85% wydatków

kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, iż dla projektów spełniających

definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem

projektów inwestycyjnych i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Minimalna wartość projektu: 500 000 PLN.



Kto może składać wnioski:

Jst, ich związki i jednostki organizacyjne oraz komunalne osoby

prawne.

Partnerstwo w projekcie:

Jest możliwe tylko w ramach katalogu uprawnionych

wnioskodawców w oparciu o porozumienie, umowę

o partnerstwie lub inny dokument równoważny.



W ramach projektu będą realizowane inwestycje polegające 

na poprawie stanu materialnego dziedzictwa kulturowego regionu 

poprzez przebudowę, modernizację i adaptację 

obiektów użyteczności publicznej wpisanych do rejestru 

zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Na co można uzyskać dofinansowanie:



a) Koszty robót budowlanych i materiałów w zakresie rozbudowy,

przebudowy, konserwacji, rewitalizacji, renowacji, rewaloryzacji,

restauracji, zachowania, a także adaptacji obiektów na cele kulturalne

i zagospodarowania otoczenia obiektów o charakterze kulturalnym,

b) Koszty związane z przebudową i rozbudową obiektów

zabytkowych,

c) Dostosowanie obiektów zabytkowych do przepisów BHP i ppoż.

lub do potrzeb osób niepełnosprawnych (wyłącznie jako element

szerszego projektu infrastrukturalnego),

d) Koszty zastosowania rozwiązań technicznych i systemów

wpływających na obniżenie energochłonności i kosztów eksploatacji

obiektów zabytkowych (wyłącznie jako element szerszego projektu

infrastrukturalnego),

Przykładowe koszty kwalifikowalne:



e) Koszty związane z zabezpieczeniem obiektów zabytków lub

przechowywanych w nich przedmiotów stanowiących dziedzictwo

kulturowe przed kradzieżą i zniszczeniem (wyłącznie jako element

szerszego projektu infrastrukturalnego),

f) Zakup sprzętu oraz wyposażenia (wyłącznie jako element

szerszego projektu infrastrukturalnego w zakresie niezbędnym

do pełnienia funkcji kulturalnej obiektu objętego projektem),

g) Koszty tworzenia i rozwoju systemów oznakowania obszarów

i obiektów atrakcyjnych kulturowo (wyłącznie jako element

szerszego projektu infrastrukturalnego),

h) Koszty zagospodarowania otoczenia obiektów objętych

projektem (wyłącznie jako element szerszego projektu

infrastrukturalnego),

Przykładowe koszty kwalifikowalne (cd.):



i) Koszty działań związanych z digitalizacją i udostępnieniem

cyfrowym zasobów kulturowych (wyłącznie jako element projektu

infrastrukturalnego),

j) Koszty studium wykonalności, ocena oddziaływania na

środowisko, dokumentacja techniczna, analizy finansowe

i ekonomiczne, badania i ekspertyzy, opracowania

geodezyjne i geologiczne, opinie konserwatorskie,

k) Koszty promocji projektu.

Przykładowe koszty kwalifikowalne (cd.):



 Nie będą objęte wsparciem projekty zakończone zgodnie 

z art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Ogólnego: 

Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z EFSI, 

jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane 

przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku 

o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, 

niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności 

zostały dokonane przez beneficjenta.

Informacje dodatkowe:



Kryteria oceny strategicznej ZIT

Poddziałanie 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie 

i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

w ramach ZIT dla MOF Poznania



 Ocena strategiczna – Związek ZIT

 Lista rankingowa projektów – Związek ZIT

 Ocena formalna – UMWW

 Ocena merytoryczna – UMWW

Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego oraz Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań. 

Ocena wniosków składanych w ramach 

konkursu



Kryteria oceny strategicznej

Spełnienie wszystkich kryteriów

dopuszczających (T/N) jest

niezbędne dla możliwości

dalszej oceny, zgodnie

z kryteriami punktowymi.

Dopuszczające (Tak/Nie) Punktowe

W przypadku kryteriów

punktowych Wniosek musi

zdobyć co najmniej 60%

maksymalnej możliwej do

uzyskania liczby punktów.



Nazwa kryterium Definicja

Kompletność 

dokumentacji 

aplikacyjnej.

Weryfikacji podlega zgodność złożonej dokumentacji projektowej

z wymogami zawartymi w Regulaminie konkursu, w szczególności:

1) czy wniosek o dofinansowanie, biznes-plan/studium wykonalności

oraz załączniki obligatoryjne mają wszystkie strony i wypełniono w nich

wszystkie pola obowiązkowe,

2) czy dokumentacja projektowa została przygotowana na aktualnych

formularzach obowiązujących w danym konkursie,

3) czy do wniosku o dofinansowanie załączono wszystkie wymagane

załączniki aktualne dla danego konkursu,

4) czy na kopiach dokumentów dokonano potwierdzenia za zgodność

z oryginałem,

5) czy dokumentacja projektowa została złożona w odpowiedniej liczbie

egzemplarzy zgodnie z wymogami danego konkursu,

6) czy dokumentacja projektowa w formie elektronicznej została

przygotowana na właściwym nośniku informatycznym w odpowiednim

pliku i możliwe jest odczytanie danych zawartych na nośniku

informatycznym.

Weryfikacja będzie miała charakter wstępny, pełna ocena kryterium

będzie miała miejsce podczas oceny formalnej przeprowadzonej przez

IZ WRPO 2014+.

Kryteria dopuszczające 

Poddziałanie 4.4.3



Nazwa kryterium Definicja

Wniosek został złożony przez podmiot 

uprawniony do uzyskania wsparcia 

w ramach Strategii ZIT dla MOF Poznania.

Weryfikacji podlega Wnioskodawca pod względem 

zgodności z typem Beneficjenta określonym 

w Strategii ZIT w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym 

Poznania dla Projektu P9 Ochrona i modernizacja 

obiektów użyteczności publicznej stanowiących 

dziedzictwo kulturowe oraz prawidłowość 

reprezentacji Wnioskodawcy.

Miejsce realizacji projektu zgodne 

ze Strategią ZIT.

Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu

pod względem zgodności z warunkami określonymi

w Strategii ZIT dla danego projektu strategicznego.

Cele, zakres i wskaźniki projektu są zgodne 

ze Strategią ZIT.

Weryfikacji podlega cel projektu pod kątem zgodności

z celami określonymi w Strategii ZIT, zgodność

zakresu projektu z działaniami wskazanymi

w Strategii ZIT oraz zgodność zadeklarowanych

wskaźników ze wskaźnikami realizacji Strategii ZIT.

Kryteria dopuszczające 

Poddziałanie 4.4.3



Nazwa kryterium Definicja

Prawidłowa wartość wnioskowanego 

dofinasowania.

Weryfikacji podlega, czy wartość 

wskazanego we wniosku dofinasowania jest 

zgodna z Regulaminem konkursu, w tym 

nie przekracza kwoty alokacji określonej 

w Regulaminie konkursu oraz nie przekracza 

dopuszczalnej intensywności pomocy.

Wniosek został złożony w terminie 

wskazanym w Regulaminie konkursu.

Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca 

złożył dokumentację projektową w terminie 

wskazanym w Regulaminie konkursu.

Wniosek został złożony do właściwej 

instytucji wskazanej w Regulaminie 

konkursu.

Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca 

złożył dokumentację projektową w miejscu 

wskazanym w Regulaminie konkursu.

Kryteria dopuszczające 

Poddziałanie 4.4.3  



Nazwa kryterium Definicja

Obiekt będący przedmiotem projektu 

wpisany jest do rejestru zabytków lub 

gminnej ewidencji zabytków.

Weryfikacji podlega czy obiekt będący 

przedmiotem projektu wpisany jest do 

rejestru zabytków lub gminnej ewidencji 

zabytków.

Kryteria dopuszczające 

Poddziałanie 4.4.3  



Nazwa kryterium Punktacja Definicja

Intensywność 

użytkowania obiektu. 

0-3 Intensywność użytkowania obiektu 

po zrealizowaniu projektu będzie oceniana

ze względu na następujące cechy: 

- liczba użytkowników, 

- dostępność dla użytkowników. 

Ocena będzie dokonywana metodą

porównania wniosków złożonych 

na konkurs.

Kryteria punktowe 

Poddziałanie 4.4.3

Projekt zakłada 

digitalizację zasobów 

kulturowych i ich 

bezpłatne udostępnienie.

0/1 Kryterium promuje projekty zakładające 

digitalizację zasobów kulturowych 

i ich bezpłatne udostępnienie. 

Tak – 1 pkt 

Nie – 0 pkt



Nazwa kryterium Punktacja Definicja

Zastosowanie rozwiązań 

technicznych znacząco 

obniżających 

energochłonność 

i kapitałochłonność 

w okresie eksploatacji 

obiektu.

0-2 Ocena dokonywana będzie na podstawie 

opisu proponowanych rozwiązań. 

Badane będzie, czy proponowane 

rozwiązania techniczne wpłyną na obniżenie 

energochłonności i kapitałochłonności 

w okresie eksploatacji obiektu 

(np. zastosowanie inteligentnych systemów 

zarządzania energią, OZE, automatyka).

Kryteria punktowe 

Poddziałanie 4.4.3



Nazwa kryterium Punktacja Definicja

Komplementarność projektu 

z innymi zrealizowanymi 

lub będącymi w trakcie 

realizacji projektami 

w zakresie ochrony 

i kształtowania krajobrazu 

kulturowego.

0-2 Komplementarność projektów to ich dopełnianie 

się prowadzące do realizacji określonego celu. 

Warunkiem koniecznym do określenia projektów 

jako komplementarne jest ich uzupełniający się 

charakter, wykluczający powielanie się działań. 

Wnioskodawca powinien wykazać 

komplementarność co najmniej w zakresie 

tematyki (ochrona i kształtowanie krajobrazu 

kulturowego) i obszaru realizacji projektu 

w odniesieniu do innych adekwatnych projektów, 

działań itp. w ramach WRPO 2014+, innych 

Programów Operacyjnych, innych projektów 

finansowanych ze środków europejskich, 

krajowych oraz własnych. 

Kryteria punktowe 

Poddziałanie 4.4.3

Ponadstandardowe 

udogodnienia dla osób 

niepełnosprawnych 

w projekcie.

0/2 Projekt zakłada udogodnienia dla osób 

niepełnosprawnych wykraczające poza wymogi 

wynikające z przepisów prawa. 

Tak – 2 pkt 

Nie – 0 pkt



Nazwa kryterium Punktacja Definicja

Zasięg oddziaływania 

projektu.

1/2/3 Weryfikacji podlegać będzie zasięg 

oddziaływania projektu, który Wnioskodawca 

musi szczegółowo opisać i uzasadnić. 

Zasięg oddziaływania rozumiany jest jako 

obszar, na którym będą odczuwane korzyści 

z realizacji projektu. 

Skala ocen: 

- zasięg lokalny (gminny) - projekt 

o charakterze lokalnym, skierowany jest do 

mieszkańców gminy, w której realizowana jest 

inwestycja – 1 pkt, 

- zasięg ponadlokalny - projekt o charakterze 

ponadlokalnym, skierowany jest do mieszkańców 

gminy, w której realizowana jest inwestycja oraz 

innych gmin Metropolii Poznań - 2 pkt, 

- zasięg regionalny - projekt o charakterze 

regionalnym skierowany jest do mieszkańców 

całego województwa, a także mieszkańców 

innych województw, cudzoziemców - 3 pkt.

Kryteria punktowe 

Poddziałanie 4.4.3



Nazwa kryterium Punktacja Definicja

Współpraca 

wnioskodawcy 

z partnerami społecznymi 

i/lub gospodarczymi 

dotycząca przygotowania 

i realizacji projektu.

0/2 W ramach kryterium oceniana jest 

współpraca dotycząca przygotowania 

i realizacji projektu udokumentowana 

w postaci umowy współpracy lub listu 

intencyjnego. 

Tak – 2 pkt 

Nie – 0 pkt

Kryteria punktowe 

Poddziałanie 4.4.3

Projekt uzyskał poparcie 

mieszkańców 

gminy/gmin, 

na terenie których będzie 

realizowany.

0-2 Ocenie będzie podlegać skala społecznego 

poparcia dla planowanej interwencji, 

wyrażona w formie załączonych do wniosku 

list poparcia mieszkańców oraz deklaracji 

poparcia wystawionych przez podmioty 

zainteresowane realizacją projektu. 

Ocena będzie dokonywana metodą 

porównania wniosków złożonych 

w konkursie.



Nazwa kryterium Punktacja Definicja

Strategiczny charakter 

projektu. 

1-6 W ramach kryterium analizowane będą 

uzasadnienia i argumenty Wnioskodawcy 

dotyczące:  

- potrzeby realizacji projektu,  

- wpływu projektu na zachowanie 

i promocję lokalnego dziedzictwa

kulturowego,  

- tworzenie miejsc integracji społecznej 

w przestrzeni publicznej,   

- poprawę atrakcyjności turystycznej

i inwestycyjnej Metropolii Poznań, 

- ułatwienie dostępu do kultury, 

- wzmocnienie tożsamości lokalnej

mieszkańców oraz ich więzi z miejscem 

zamieszkania.

Kryteria punktowe 

Poddziałanie 4.4.3



Nazwa kryterium Punktacja Definicja

Kryteria punktowe 

Poddziałanie 4.4.3

Wpływ wartości 

wskaźników przyjętych 

w projekcie 

na realizację celów 

Strategii ZIT w MOF 

Poznania.

1-3 Ocenie podlegać będzie poprawność 

przyjętych wskaźników, ich kompletność, 

realność osiągnięcia co do terminu i wartości, 

wpływ przyjętych wskaźników na osiągnięcie 

celów Strategii ZIT w MOF Poznania 

oraz relacja nakładów do rezultatów. 

Ocena będzie dokonywana metodą 

porównania wniosków złożonych na konkurs 

pod względem ich wpływu na realizację. 

wskaźników Strategii ZIT.Razem punktów

(maksymalna liczba 

punktów wynosi 26)



Wskaźniki obowiązkowe do wyboru przez Wnioskodawcę 

w konkursie dla Poddziałania 4.4.3:
 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 

kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (wskaźnik rezultatu – kluczowy); 

 Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 

(wskaźnik rezultatu – kluczowy). 

Ponadto, jeśli wnioskodawcą jest instytucja kultury, należy także wybrać wskaźnik: 

 Liczba instytucji kultury objętych wsparciem (wskaźnik produktu – kluczowy).  

Jeśli projekt polega na wsparciu obiektu zabytkowego należy wybrać wskaźnik:  

 Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem (wskaźnik produktu – kluczowy) 

i/lub  

 Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem (wskaźnik produktu – kluczowy).  

Jeśli w ramach projektu zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych infrastruktura budynku, 

należy wybrać wskaźnik:

 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

(wskaźnik produktu – kluczowy).

Wniosek o dofinansowanie - LSI 2014+ 



Pkt 3.6. (wniosku o dofinansowanie) - Szczegółowe dane dotyczące 

projektu:

3.6.1 Intensywność użytkowania obiektu,

3.6.2 Projekt zakłada digitalizację zasobów kulturowych i ich bezpłatne 

udostępnianie,

3.6.3 Zastosowanie rozwiązań technicznych znacząco obniżających 

energochłonność i kapitałochłonność w okresie eksploatacji projektu,

3.6.4 Ponadstandardowe udogodnienia dla osób niepełnosprawnych 

w projekcie,

3.6.5 Zasięg oddziaływania projektu,

3.6.6 Strategiczny charakter projektu.

Wniosek o dofinansowanie - LSI 2014+ 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań

tel. 61 669 80 54, e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl

www.zit.metropoliapoznan.pl

STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ
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