
 

 
 

Przedsięwzięcie: Operacje polegające na odrestaurowaniu, remoncie, konserwacji obiektów o znaczeniu historycznym 

wraz z ich udostępnieniem i zabezpieczeniem, nadając im nową ogólnodostępną funkcję kulturową lub turystyczną 

 

L.

p 
Nazwa kryterium Opis kryterium 

Maksymaln

a ilość 

punktów 

1. 

Innowacyjność udostępnienia wnętrza obiektu i 

informacji o obiekcie:  

- projekt przewiduje innowacyjne udostępnienie 

wnętrza obiektu oraz zamieszczenie innowacyjnej 

informacji o obiekcie we wnętrzu dla mieszkańców 

lub turystów-gości – 25 pkt. 

- projekt nie przewiduje innowacyjnego 

udostępnienia wnętrza obiektu oraz zamieszczenia 

innowacyjnej informacji o obiekcie we wnętrzu dla 

mieszkańców lub turystów-gości – 0 pkt. 

Projekt przewiduje zastosowanie innowacyjnych 

rozwiązań infrastrukturalnych w zakresie innowacyjnego 

udostępnienia wnętrza obiektu wraz z zamieszczeniem 

informacji o obiekcie, w tym wykorzystujących 

techniki/narzędzia pozwalające na pomiar wskaźnika 

rezultatu (liczba osób odwiedzających obiekt w czasie 

udostępnienia z wykluczeniem osób uczestniczących w 

obrzędach religijnych itp.) w tych obiektach. 

Innowacyjna informacja o obiekcie wykorzystuje 

nowoczesne technologie informatyczne. Poprzez 

innowacyjne udostępnienie wnętrza obiektu rozumie się:  

a) zastosowanie infrastruktury zabezpieczającej 

wnętrze obiektu (np. kraty lub inny rodzaj 

zabezpieczenia, monitoring obiektu), 

b) zastosowanie technologii do udowodnienia 

wskaźnika rezultatu (licznik osób odwiedzających 

obiekt, np. laserowy, na podczerwień) 

c) zastosowanie technologii informacyjnych 

audiowizualnych w celu przekazania informacji o 

obiekcie jak i elementach znajdujących się we 

wnętrzu (np. tablice interaktywne z informacjami) 

d) W projekcie przewidziano dostępność obiektu w dni 

powszednie przez co najmniej 4 godziny dziennie, w 

weekendy co najmniej 6 godzin w soboty i niedziele 

z wyłączeniem obrzędów religijnych w obiektach 

sakralnych. 

 

25 pkt. 

2. 

Korzystanie ze szkoleń lub z doradztwa 

oferowanego i realizowanego przez LGD -  max 

3 pkt. 

 

Tak – 3 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

Preferuje się operacje, które w trakcie przygotowywania 

wniosku o przyznanie pomocy korzystały ze szkoleń lub 

z doradztwa oferowanego i realizowanego przez LGD. 

Informacja na podstawie kart doradztwa LGD lub list 

obecności ze szkoleń. 

3 pkt. 

3. 

Atrakcyjność turystyczna obiektu 

- Projekt obejmuje działania dotyczące elementów, 

podnoszących atrakcyjność turystyczną obiektu – 

10 pkt. 
- działania objęte projektem nie przyczyniają się do 

podniesienia atrakcyjności turystycznej obiektu – 0 

pkt. 

Projekt wprowadza rozwiązania w otoczeniu obiektu, 

które podniosą atrakcyjność turystyczną poprzez 

wprowadzenie udogodnień dla potencjalnych turystów. 

Nowe rozwiązania mogą polegać na stworzeniu małej 

infrastruktury turystycznej, w tym oznakowania 

zewnętrznego obiektu, która może zachęcić 

potencjalnych turystów do bliższego zapoznania się z 

obiektem (np. parking, wiata, ławki, zewnętrzne tablice 

informacyjne) 

 

10 pkt. 

   MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW 38 pkt. 

Minimalny próg punktowy , aby projekt mógł być wybrany do finansowania wynosi 25 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


