KONKURS NA UDZIELENIE DOTACJI NA WYKONANIE W 2017 ROKU PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU
ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ZBIORCZA KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Data wypełnienia karty:
KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ
1) znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego i oferty turystycznej województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej lub artystycznej (0-3)
2) konieczność przeprowadzenia zabiegów konserwatorskich z uwagi na stan zachowania obiektu zabytkowego (0-3)
3) dostępność zabytku na potrzeby społeczne, turystyczne, kulturalne lub edukacyjne (0-1)
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Wnioskodawca
/Adres

Obecność w
programie opieki
nad zabytkami
(poz. na liście)

Nazwa zadania

Razem

kryt. nr 3
max pkt 1

Wnioskowana Wnioskowan
kwota (w zł) a kwota (w %)

kryt. nr 4 Ubieganie o dotację kryt. nr 4
max pkt u innych podmiotów - max pkt
0,5
TAK (lb. podm.)/NIE
0,5

Prace przy zabytku
(3 lata) - TAK(lb.
zadań)/NIE/
KONTYNUACJA

kryt. nr 5
max pkt 1

kryt. nr 7
max pkt 1

kryt. nr 8
max pkt 1

kryt. nr 9
max pkt 3

zgodność wniosku z
ustalonym na dany rok
priorytetem

kryt. nr 2
max pkt 3

kontynuacja prac przy
zabytku

kryt. nr 1
max pkt 3

dodatkowa punktacja

Nr
wn.

obiekt znajdujący się w
obszarze miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego

Lp.

obiekt wpisany do gminnej
ewidencji zabytków

w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z priorytetów wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami bądź dotyczących obiektów zabytkowych mających istotne znaczenie w podniesieniu atrakcyjności turystycznej województwa łódzkiego, każdy z członków
Komisji ma prawo przyznać wnioskowi dodatkowo od 1 do 3 punktów
zaangażowanie
wnioskodawcy w
pozyskiwaniu innych źródeł
finansowania

9)

zgodność wniosku z ustalonym na dany rok priorytetem wskazanym w ogłoszeniu o konkursie (0-5). Priorytetowo będą traktowane prace lub roboty budowlane przy obiektach zagrożonych utratą wartości zabytkowych, których realizacja będzie niezbędna do usunięcia tych
zagrożeń
obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków (0-1)
obiekt znajdujący się w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (0-1)

zaangażowanie finansowe
wnioskodawcy

7)
8)

dostępność zabytku na
potrzeby społeczne,
turystyczne, kulturalne lub
edukacyjne

6)

konieczność prac z uwagi
na stan zachowania
zabytku

5)

zaangażowanie finansowe wnioskodawcy oraz w pozyskiwaniu innych źródeł finansowania prac lub robót budowlanych przy zabytku (0-1):
- zaangażowanie finansowe wnioskodawcy (0-0,50)
- zaangażowanie wnioskodawcy w pozyskiwaniu innych źródeł finansowania (0-0,50)
kontynuacja prac przy wnioskowanym obiekcie (0-1)

znaczenie zabytku dla
województwa łódzkiego

4)

kryt. nr 6
max pkt 5

0,00

Podpis Członka Komisji/ Przewodniczącego Komisji:

………………………………………………
Miejscowość, data

OCHRONA ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2017
1/1

………………………
Podpis

Razem
max pkt 19

REKOMENDACJA
TAK/NIE

