Propozycje zmian w Specyficznych kryteriach wyboru operacji, w tym operacji grantowych oraz operacji własnych wraz z
procedurą ustalania bądź zmiany kryteriów
Tarnów, 10.03.2022

Kryterium dotyczące Przedsięwzięcia 3.2.2 Odnowa i zagospodarowanie zabytków

Stan obecny:
Stowarzyszenia, 3.2.2 Odnowa i
Fundacje,
zagospodarowanie,
Parafie oraz
zabytków
inne podmioty
uprawnione

Linia demarkacyjna: ze
względu na dostępność
funduszy dla JST z innych
działań PROW,
zdecydowano o
umożliwieniu aplikowania
jedynie podmiotom nie
będącym JST.

Premiowanie obiektów
wpisanych do gminnych
rejestrów zabytków lub
rejestrów wojewódzkich.

Preferuje się wsparcie obiektów o
największym potencjale
historycznym i artystycznym , co
potwierdza wpis obiektu do rejestru
gminnego i/lub do rejestrów
wojewódzkich.

Ocenie będą podlegać jedynie
wnioskodawcy nie będący JST.

0 punktów- obiekt nie jest wpisany do
rejestru gminnego.
1 punkt- obiekt jest wpisany wyłącznie do
gminnego rejestru zabytków.
2 punkty- obiekt jest wpisany do gminnego
rejestru zabytków oraz do wojewódzkiego
konserwatora zabytków.

<min. 0 max 2 punkty>

Proponowane zmiany

JST,
Stowarzyszenia,
Fundacje, Parafie
oraz inne
podmioty
uprawnione

3.2.2 Odnowa i
zagospodarowanie,
zabytków

Linia demarkacyjna: ze względu na
dostępność funduszy dla JST z
innych działań PROW,
zdecydowano o umożliwieniu
aplikowania jedynie podmiotom
nie będącym JST.

Preferuje się wsparcie obiektów o
największym potencjale historycznym i
artystycznym , co potwierdza wpis obiektu
do rejestru gminnego i/lub do rejestrów
wojewódzkich.

Ocenie będą podlegać jedynie wnioskodawcy nie
będący JST.
0 punktów- brak wpisu obiektu zarówno w rejestrze
gminnym jak i w wojewódzkim rejestrze zabytków
prowadzonym przez konserwatora zabytków
0 punktów - rejestrze obiekt nie jest wpisany do
rejestru gminnego.

Premiowanie obiektów wpisanych
do gminnych rejestrów zabytków
lub rejestrów wojewódzkich.

1 punkt- obiekt jest wpisany wyłącznie do gminnego
rejestru zabytków.
2 punkty- obiekt jest wpisany do gminnego rejestru
zabytków oraz do wojewódzkiego konserwatora
zabytków.

<min. 0 max 2 punkty>

Uzasadnienie do wprowadzanych zmian: dopuszcza się możliwość wnioskowania o pomoc w zakresie Przedsięwzięcia 3.2.2 Odnowa i
zagospodarowanie zabytków przez jednostki samorządu terytorialnego. Biorąc pod uwagę dwukrotne wycofanie umowy przez wnioskodawcę
będącego parafią należy dążyć do umożliwienia wykorzystania środków przeznaczonych na zabytki na terenie LSR bez względu na status
wnioskodawcy. JST mają większe możliwości przygotowania kompletnej dokumentacji w tym wymaganych zgłoszeń i pozwoleń a także
zapewnienia środków finansowych na realizację operacji również w sytuacji drastycznie rosnących cen produktów i usług. Zważywszy na fakt, iż
w budżecie LSR pozostają środki pozwalające na realizację tylko jednej operacji w Przedsięwzięciu 3.2.2 Odnowa i zagospodarowanie zabytków
wprowadzone zmiany dadzą większą szansą na szybkie ich wykorzystanie zwłaszcza w obliczu kończącej się perspektywy finansowej PROW
2014-2020.

