
 

 

    

 

 

 

  

NABÓR nr 7/2019 

 

CEL OGÓLNY 3.: Dostępność i atrakcyjność infrastrukturalna obszaru 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 3.2.: Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych 

obszarów służących poprawie jakości życia mieszkańców LGD 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.3.: Inwestycje w obiekty działające w sferze dziedzictwa 

kulturowego zmierzające do zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców 

 

 

Typ projektu nr 7 (Dziedzictwo kulturowe) 

 

Termin składania wniosków: 2.08.2019 - 9.08.2019 
 

 

 

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Brama na Podlasie”, obejmującej gminy: gmina miejska Brańsk, gmina wiejska 

Brańsk, gmina miejsko-wiejska Ciechanowiec, gmina miejsko-wiejska Czyżew, gmina Klukowo, 

gmina Kołaki Kościelne, gmina Kulesze Kościelne, gmina Nowe Piekuty, gmina Rudka, gmina 

Rutki, gmina wiejsko-miejska Szepietowo, gmina Szumowo, gmina wiejska Wysokie 

Mazowieckie, gmina miejska Wysokie Mazowieckie, gmina wiejska Zambrów, gmina miejska 

Zambrów; z wyłączeniem osób fizycznych. 

 

Typ wnioskodawcy: 

− jednostki samorządu terytorialnego tworzące LGD oraz ich związki, porozumienia i 

stowarzyszenia,  

− jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,  

− organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność 

statutową w obszarze kultury,  

− spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na 

cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,  

− kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,  

− instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są 

jednostki administracji rządowej lub samorządowej,  

− jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby 

prawne).  

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki 

narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w 

sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego 

podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 

2009 z późn. zm.). 



 

Na co można otrzymać dofinansowanie 

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie" w ramach niniejszego naboru 

wsparciem będą objęte projekty dotyczące Działania 8.6 SZOOP RPOWP 2014-2020 typu 

projektu 7. Dziedzictwo kulturowe. 

 

Wsparcie kierowane jest na projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego:  

− prace konserwatorskie, restauratorskie, odbudowa, przebudowa obiektów zabytkowych 

(wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków) 

− budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz kompleksowe 

zagospodarowanie terenu wokół obiektów 

− dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych 

− zabezpieczenie obiektów na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, 

przeciwpożarowe itp.) 

− dostosowanie obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej 

− konserwacja muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków 

ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich 

zabezpieczenia 

− zakup trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym 

m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego 

Nie przewiduje się budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej oraz wspierania 

przedsięwzięć mających na celu organizację imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, 

festiwale itp. 

 

Kryteria wyboru operacji 
Założenia operacji powinny wpisywać się w lokalne kryteria wyboru operacji wedle, których Rada 

LGD dokonuje wyboru operacji.  

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 % z maksymalnej liczby – 7,60 pkt.  

Maksymalna liczba pkt jaką może otrzymać operacja wynosi 19,00 pkt. 

 
Nazwa 

kryterium 
Wyjaśnienie kryterium Punktacja 

Doradztwo 

0-5 pkt. 

Skorzystanie przez wnioskodawców z doradztwa biura LGD przy 

składaniu wniosku. Aby osoba lub podmiot uzyskała punkty za 

korzystanie z doradztwa ma obowiązek skorzystać z niego od 

dnia ogłoszenia naboru wniosków na stronie internetowej LGD i 

nie później niż 3 dni przed zakończeniem naboru wniosków. 

Doradca ma prawo odmówić udzielenia doradztwa, jeśli w danym 

czasie udziela innej osobie doradztwa. 

W trosce o wysoką jakość składanych wniosków preferuje się aby 

wnioskodawcy korzystali z doradztwa świadczonego przez 

pracowników biura LGD/ekspertów zatrudnionych na zlecenie 

biura LGD w zakresie przygotowania wniosku /biznesplanu. 

Wnioski wnioskodawców nie korzystających z doradztwa przed 

złożeniem wniosku nie otrzymują punktów. 

Wnioskodawca nie 

korzystał z doradztwa – 0 

pkt 

Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa biura – 5 pkt. 

 

Oddziaływanie 

operacji na 

grupy 

defaworyzowa

ne 

0-3 pkt. 

Wpływ operacji na grupy defaworyzowane zidentyfikowane w 

LSR (w przypadku PROW – osoby młode do 29 r.ż. pozostające 

bez pracy, i osoby powyżej 50 r.ż. pozostające bez pracy, w 

przypadku RPO - osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym zdefiniowane w Wytycznych w 

zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w perspektywie 2014-2020). 

Preferuje się operacje realizowane przez wnioskodawców 

Wnioskodawca nie jest 

przedstawicielem grupy 

defaworyzowanej lub do 

takiej grupy nie jest 

kierowane wsparcie w 

projekcie – 0 pkt 

Wnioskodawca jest 

przedstawicielem grupy 

defaworyzowanej lub do 

takiej grupy kierowane jest 



 

będących przedstawicielami grup defaworyzowanych (dotyczy 

tylko osób rozpoczynających działalność) lub zatrudniających 

osoby defaworyzowane (dotyczy osób rozpoczynających 

działalność i rozwijających działalność gospodarczą) lub operacje 

oddziaływujące pozytywnie na grupę defaworyzowaną (nie 

dotyczy działań z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI) 

W przypadku stwierdzenia, iż wnioskodawca nie jest 

przedstawicielem grupy defaworyzowanej lub nie zatrudni takiej 

osoby lub operacja nie będzie skierowana do osób 

defaworyzowanych nie przyznaje się punktów. 

W przypadku PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Kryterium uważa się za 

spełnione, jeżeli zostanie zatrudniona co najmniej jedna osoba z 

grupy defaworyzowanej. 

wsparcie – 3 pkt. 

Miejsce 

realizacji 

operacji 

0-1 pkt. 

Premiowane będą operacje, których miejsce (lokalizacja operacji 

lub adres prowadzenia działalności gospodarczej lub w 

przypadku projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego miejsce zamieszkania odbiorców projektu) realizacji 

znajduje się w miejscowości liczącej do 5 tys. mieszkańców (wg 

stanu na dzień 31.12.2013 r.). W projektach realizowanych w 

kilku miejscowościach a obejmujących mieszkańców 

przynajmniej jednej miejscowości liczącej do 5 tys. mieszkańców 

punkty są przyznane. Operacje realizowane wyłącznie poza 

miejscowościami do 5 tys. mieszkańców nie otrzymają pkt. 

Operacja realizowana jest 

w miejscowości 

zamieszkałej przez więcej 

niż 5 tys. mieszkańców – 0 

pkt. 

Operacja realizowana jest 

w miejscowości do 5 tys. 

mieszkańców włącznie – 1 

pkt. 

4.Wnioskodaw

ca jest 

organizacją 

pozarządową 

i/lub projekt 

realizowany 

jest w 

partnerstwie z 

organizacją 

pozarządową 

0-2 pkt. 

Wnioskodawca jest organizacją pozarządową i/lub projekt 

realizowany jest w partnerstwie z organizacją pozarządową. W 

pierwszej kolejności premiuje się organizacje pozarządowe, które 

zdecydują się na realizację zadania na rzecz społeczności 

lokalnej. Ponadto premiowane będą projekty partnerskie z 

organizacją pozarządową, przez co rozumie się wszelkie sposoby 

(formalne i nieformalne) włączenia tychże podmiotów w proces 

realizacji projektu. W przypadku niespełnienia kryterium punkty 

nie zostaną przyznane. W przypadku, kiedy wnioskodawca jest 

organizacją pozarządową i realizuje projekt w partnerstwie z inną 

organizacją pozarządową punkty sumują się. 

Wnioskodawca nie jest 

organizacją pozarządową 

ani projekt nie jest 

realizowany w 

partnerstwie z organizacją 

pozarządową – 0 pkt. 

Projekt jest realizowany w 

partnerstwie z organizacją 

pozarządową – 1 pkt. 

Wnioskodawca jest 

organizacją pozarządową 

– 1 pkt. 

5.Wkład 

własny 

wnioskodawcy 

0-5 pkt. 

Wnioskodawca wykazał wkład własny finansowy  w realizowaną 

operację wyższy niż wymagany w programie. Oceniana będzie 

wysokość zaangażowanych środków własnych. W przypadku 

stwierdzenia minimalnego wymaganego Programem wkładu 

własnego w realizowaną operację nie przyznaje się punktów. 

 

Wykazano minimalny 

wkład własny finansowy 

wymagany Programem – 

0 pkt. 

Wykazano wkład własny 

finansowy wyższy od 

minimalnego wymaganego 

Programem o minimum 

5% - 2 pkt. 

Wykazano wkład własny 

finansowy wyższy od 

minimalnego wymaganego 

Programem o minimum 

10% - 5 pkt. 

6.Komplement

arność 

projektu 

0-3 pkt. 

Komplementarność działań ujętych w projekcie z innymi 

działaniami w zakresie potrzeb społecznych na obszarze. W 

ramach kryterium ocenie podlega spójność projektu z innymi 

zadaniami zrealizowanymi, realizowanymi lub planowanymi do 

realizacji odpowiadające na zdiagnozowane na obszarze potrzeby 

społeczne. W przypadku nie wykazania komplementarności 

operacja nie otrzymuje punktów. 

 

Wnioskodawca nie 

wykazał komplementarnoś

ci – 0 pkt. 

Wnioskodawca 

wykazał komplementarnoś

ć z 1 zadaniem – 2 pkt. 

Wnioskodawca 

wykazał komplementarnoś

ć z więcej niż 1 zadaniem 

- 3 pkt. 



 

Finanse 
 Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu i/lub maks. dopuszczalna kwota 

dofinansowania projektu 

1. Projekty nie objęte pomocą publiczną - Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85 %, przy czym w przypadku projektów 

generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie 

wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 

inwestycyjnych; 

2. Projekty objęte pomocą publiczną – Kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% kosztów 

kwalifikowalnych: 

− w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania 

nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych, 

− w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, kwota pomocy nie przekracza 

różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji, 

− w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, w przypadku pomocy nie 

przekraczającej 1 mln EUR, maksymalną kwotę pomocy można ustalić alternatywnie wobec 

metody, o której mowa w art. 53 ust. 6, na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych. Projekty 

realizowane przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP oraz dla których nie można obiektywnie 

określić dochodu z wyprzedzeniem podlegają monitorowaniu rzeczywistego dochodu, o 

którym mowa w art.61 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013. 

 

Minimalny wkład własny Beneficjenta: 
a) projekty nie objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny 15% wydatków 

kwalifikowalnych;  

b) projekty objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie zasadami; wkład własny powinien być pozbawiony znamionom środków publicznych (nie 

dotyczy projektów objętych pomocą de minimis). 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 50 000,00 zł 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych - nie określono 

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru 

wynosi 319 208,00 

 

Inne limity:  

− projekty nie objęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny 15% wydatków 

kwalifikowalnych; 

− projekty objęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie zasadami; wkład własny powinien być pozbawiony znamionom środków 

publicznych (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis). 

  

Pytania i odpowiedzi: 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” 

ul. Mickiewicza 1a 

18-200 Wysokie Mazowieckie 

W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą telefonicznie oraz za pomocą poczty 

elektronicznej. Kontakt bezpośredni: Katarzyna Śniecińska - tel. 86 275 26 27, wew. 414, e-mail: 

k.sniecinska@bramanapodlasie.pl  

mailto:k.sniecinska@bramanapodlasie.pl

