
Cel Szczegółowy: 1.3. Rozwój infrastruktury społecznej oraz kompleksowe zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej 

Przedsięwzięcie: 1.3.1.Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności. 

 

Zakres tematyczny: 

 budowa lub przebudowa lub wyposażenie obiektów lub zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej, w/na których będzie prowadzona działalność edukacyjno-promocyjna i służąca 

integracji mieszkańców oraz obiektów, które będą wykorzystywane do tego rodzaju 

działalności, m.in. muzea, galerie, skanseny, centra kultury, świetlice środowiskowe, 

tematyczne place zabaw, parki, place itp.  

 budowa, przebudowa, modernizacja, adaptacja lub wyposażenie infrastruktury sportowej i 

rekreacyjnej, w tym miejsc spotkań dla mieszkańców obszaru, 

 dostosowanie obiektów kulturalnych i rekreacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych i 

starszych 

 

Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 23 pkt. 

Kryterium podstawowe: Wnioskodawca w ramach projektu zaplanował organizację wydarzeń o 

charakterze innowacyjnym (…) 

Kryterium pomocnicze: Na etapie przygotowania operacji wykorzystano metody partycypacyjne. 

 

Kryterium  

Liczba wniosków o pomoc złożonych w okresie programowania 2014-2020 przez Wnioskodawcę za 

pośrednictwem SGR, wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków: 

 brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się 

w limicie środków – 3 pkt. 

 1 złożony wcześniej wniosek wybrany przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków – 1 

pkt. 

 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w 

limicie środków – 0 pkt. 

 

Sposób weryfikacji – listy wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania. 

Operacja realizowana jest w miejscowości, w której liczba ludności nie przekracza 1000 mieszkańców – 0 albo 2 

pkt. 

Operacja zakłada dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych lub seniorów – 0 albo 5 pkt. 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych lub seniorów oznacza m.in.: 

 zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych umożliwiających osobom niepełnosprawnym ruchowo dostęp do 

obiektu oraz pełne korzystanie z niego, np. wykonanie pochylni, podjazdów, dostosowanie toalet, itp., 

 zastosowanie rozwiązań służących bezpieczeństwu osób niepełnosprawnych i seniorów m.in. montaż barierek i 

oparć w miejscach, w których istnieje zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, 

 zakup wyposażenia lub jego elementów, w tym małej infrastruktury, gwarantujących osobom starszym komfort 

w korzystaniu z obiektów i ich otoczenia, np.: podłokietników, regulowanych siedzisk, ławek, 

 wyposażenie obiektu w sprzęt uławiający osobom starszym odbiór przekazywanych treści, np. odpowiednie 

nagłośnienie, wielkość ekranów, urządzenia do indywidualnego użytku cechujące się wysoką jakością obrazu lub 

dźwięku o wadze i gabarytach dostosowanych do możliwości fizycznych seniorów, itp., 

 sprzęt i wyposażenie przystosowane do potrzeb osób posiadających określoną niepełnosprawność, np. 



Kryterium  

komputery dla osób niewidomych, sprzęt sportowy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, itp.  

Sposób weryfikacji: na podstawie zapisów w budżecie lub, jeżeli wnioskodawca posiada własne zasoby spełniające 

ww. warunki, które włączy w projekt – na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie. 

Wnioskodawca w ramach projektu zaplanował organizację wydarzeń o charakterze innowacyjnym w wymiarze: 

 obszaru SGR – 6 pkt.  

 gminy – 4 pkt. 

 miejscowości – 2 pkt. 

 

Innowacyjność oznacza:  

 organizację innowacyjnych form wydarzeń lub 

 wykorzystanie tematyki, która nie była dotąd poruszana przy organizacji podobnych wydarzeń lub 

 wykorzystanie nowoczesnych narzędzi lub technologii. 

Na etapie przygotowania operacji wykorzystano: 

 minimum 2 metody partycypacyjne 3 pkt. 

 1 metodę partycypacyjną – 1 pkt. 

 

Metoda partycypacyjna związana z projektem – sposób włączania jednostek w projekt; tutaj – sposób włączenia 

mieszkańców w planowanie projektu, w decydowanie o wyglądzie czy funkcjach obiektów, rodzaju organizowanych 

wydarzeń, itp. 

 

Sposób weryfikacji: na podstawie załączonych dokumentów potwierdzających wykorzystanie technik 

partycypacyjnych, np. list obecności, ankiet, itp.  

Wnioskodawca złoży wniosek o płatność końcową realizowanej operacji w terminie 9 miesięcy od dnia 

podpisania umowy o dofinansowanie realizowanej operacji – 0 albo 4 pkt. 

 

Sposób weryfikacji – wniosek o dofinansowanie. 

 


