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UCHWAŁA  Nr  11/2016  

SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA 

z dnia 2 lipca 2016 roku  

 

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej  

Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa  

na lata 2016–2019  

 

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt b) 

Regulaminu Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (Uchwała Nr 7/2001 

SKOZK z dnia 4 grudnia 2001 roku z późniejszymi zmianami) i § 9 ust. 7 Zasad 

finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środków Narodowego Funduszu 

Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (Uchwała Nr 4/2016 Prezydium SKOZK z dnia 17 

czerwca 2016 roku), realizując założenia zawarte w Programie i kierunkach działania 

Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (Uchwała Nr 7/2014 SKOZK z dnia 

8 listopada 2014 roku z późniejszymi zmianami) uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Narodowego Funduszu Rewaloryzacji 

Zabytków Krakowa na lata 2016–2019 obejmującą przewidywane dochody i wydatki 

Funduszu. 

2. Wydatki Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w okresie objętym 

prognozą realizowane są w formie dofinansowań do prac przy zabytkach wyłącznie w 

ramach ustanowionych w niniejszej uchwale priorytetów operacyjnych i działań. 

3. W każdym z lat objętych prognozą tworzy się rezerwę Narodowego Funduszu 

Rewaloryzacji Zabytków Krakowa z przeznaczeniem na udzielanie dofinansowań lub 

zwiększanie limitów udzielonych dofinansowań w przypadkach nie dających się wcześniej 

przewidzieć, w tym w przypadkach dofinansowań udzielanych w trybie interwencyjnym 

wynikającym z awaryjnego zagrożenia zabytku. 

 

§ 2 

 

1. Ustanawia się następujące priorytety operacyjne Narodowego Funduszu Rewaloryzacji 

Zabytków Krakowa: 

1) I. Projekty kluczowe, 

2) II. Obiekty użyteczności publicznej (w roku 2016 pod nazwą „I. Obiekty 

użyteczności publicznej), 

3) III. Obiekty sakralne (w roku 2016 pod nazwą „II. Obiekty sakralne”), 

4) IV. Obiekty mieszkalne i usługowe (w roku 2016 pod nazwą „III. Obiekty 

mieszkalne i usługowe), 

5) V. Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni   komponowanej 

(w roku 2016 pod nazwą „IV. Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i 

zespoły zieleni   komponowanej”). 

2. Ustanawia się następujące działania Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków 

Krakowa:
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1) w obrębie priorytetu operacyjnego „II. Obiekty użyteczności publicznej”: 

a) działanie „II.1 Twierdza Kraków” (w roku 2016 pod nazwą „I.1. Twierdza 

Kraków”); 

 2) w obrębie priorytetu operacyjnego „IV. Obiekty mieszkalne i usługowe”: 

a) działanie „IV.1 Drogi na Wawel” (w roku 2016 pod nazwą „III.1 Drogi na 

Wawel”), 

  b) działanie „IV.2 Podgórze” (w roku 2016 pod nazwą „III.2 Podgórze”), 

 3) w obrębie priorytetu operacyjnego „V. Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki 

 cmentarne i zespoły zieleni komponowanej”: 

a) działanie „V.1 Cmentarz Rakowicki – księga historii Polski” (w roku 2016 

pod nazwą „IV.1 Cmentarz Rakowicki – księga historii Polski), 

b) działanie „V.2 Stary Cmentarz Podgórski” (w roku 2016 pod nazwą „IV.2 

Stary Cmentarz Podgórski”). 

 

PRIORYTETY OPERACYJNE 

 

§ 3 

 

1. Priorytet operacyjny „I. Projekty kluczowe” obejmuje zadania realizowane w obiektach 

o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego, stanowiących pod względem 

artystycznym lub historycznym wybitne świadectwa zjawisk kulturowych i społecznych, 

wydarzeń i procesów historycznych istotnych dla historii Polski, ze szczególnym 

uwzględnieniem obiektów wpisujących tę historię w kontekst  uniwersalny.  

2. Celem priorytetu operacyjnego „I. Projekty kluczowe” jest utrwalenie i zabezpieczenie 

substancji zabytkowej obiektów przy jednoczesnym rozwinięciu lub udoskonaleniu ich 

funkcji związanych z propagowaniem dziedzictwa. 

3. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania w ramach priorytetu „I. Projekty 

kluczowe” w jednym roku budżetowym wynosi 10.000.000,00 zł. 

4. Minimalny koszt netto całości projektu kluczowego objętego zgłoszeniem w ramach 

priorytetu operacyjnego „I. Projekty kluczowe” będący warunkiem dopuszczeniu zgłoszenia 

do rozpatrywania wynosi w przypadku zgłoszenia pojedynczego projektu 1.000.000,00 zł 

lub w przypadku grupy zgłoszeń objętych wnioskiem o wspólne rozpatrzenie 2.000.000 zł 

łącznie. 

5. Zgłoszenia projektów kluczowych i wnioski o dofinansowanie złożone do priorytetu 

„I. Projekty kluczowego” podlegają rozpatrzeniu w trybie projektów kluczowych. 

6. Dofinansowania w ramach priorytetu operacyjnego „I. Projekty kluczowe” mogą być 

udzielane z przeznaczeniem do wykorzystania w latach budżetowych 2017–2019. 

 

§ 4 

 

1. Priorytet operacyjny „II. Obiekty użyteczności publicznej” obejmuje zadania 

realizowane w obiektach zabytkowych pełniących współcześnie funkcje publiczne, w tym w 

obiektach służących edukacji publicznej, nauce, kulturze, sztuce, administracji publicznej, 

bezpieczeństwu i obronności, ochronie zdrowia, sportowi i rekreacji oraz w obiektach 

zabytkowych stanowiących infrastrukturę cmentarzy. 
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2. Celem priorytetu operacyjnego „II Obiekty użyteczności publicznej” jest utrwalenie 

substancji zabytkowej obiektów przy zachowaniu możliwości pełnienia przez nie funkcji 

użyteczności publicznej w sposób odpowiadający współczesnym wymogom. 

3. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania w ramach priorytetu „II. Obiekty 

użyteczności publicznej” w jednym roku budżetowym wynosi 3.000.000,00 zł. 

4. Minimalny koszt netto zadania objętego wnioskiem o przyznanie dofinansowania w 

ramach priorytetu „II. Obiekty użyteczności publicznej” będący warunkiem dopuszczeniu 

wniosku do rozpatrywania wynosi 200.000,00 zł, z zastrzeżeniem zawartym w § 8 niniejszej 

uchwały. 

5. Wnioski o dofinansowanie złożone do priorytetu „II. Obiekty użyteczności publicznej” 

podlegają rozpatrzeniu w trybie konkursowym lub w trybie interwencyjnym związanym z 

awaryjnym zagrożeniem substancji zabytku. 

6. Dofinansowania w ramach priorytetu operacyjnego „II. Obiekty użyteczności publicznej” 

mogą być udzielane z przeznaczeniem do wykorzystania w latach budżetowych 2016–2019. 

 

§ 5 

 

1.  Priorytet operacyjny „III. Obiekty sakralne” obejmuje zadania realizowane w obiektach 

zabytkowych pełniących współcześnie funkcje sakralne lub stanowiących siedziby jednostek 

organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych, z wyłączeniem obiektów pełniących 

funkcje publiczne wymienione w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały. 

2. Celem priorytetu operacyjnego „III. Obiekty sakralne” jest powstrzymanie destrukcji i 

zabezpieczenie substancji architektonicznej i wystroju historycznych świątyń i innych 

obiektów zabytkowych dokumentujących dzieje kultury duchowej Krakowa i Polski. 

3. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania w ramach priorytetu „III. Obiekty 

sakralne” w jednym roku budżetowym wynosi 3.000.000,00 zł. 

4. Minimalny koszt netto zadania objętego wnioskiem o przyznanie dofinansowania w 

ramach priorytetu „III. Obiekty sakralne” będący warunkiem dopuszczeniu wniosku do 

rozpatrywania wynosi 100.000,00 zł, z zastrzeżeniem zawartym w § 8 niniejszej uchwały. 

5. Wnioski o dofinansowanie złożone do priorytetu „III. Obiekty sakralne” podlegają 

rozpatrzeniu w trybie konkursowym lub w trybie interwencyjnym związanym z awaryjnym 

zagrożeniem substancji zabytku. 

6. Dofinansowania w ramach priorytetu operacyjnego „III. Obiekty sakralne” mogą być 

udzielane z przeznaczeniem do wykorzystania w latach budżetowych 2016–2019. 

 

§ 6 

 

1.  Priorytet operacyjny „IV. Obiekty mieszkalne i usługowe” obejmuje zadania 

realizowane w obiektach zabytkowych o dominującej współcześnie funkcji mieszkalnej, 

usługowej lub mieszkalno-usługowej. 

2. Celem priorytetu operacyjnego „IV. Obiekty mieszkalne i usługowe” jest powstrzymanie 

degradacji oraz poprawa stanu technicznego i estetycznego obiektów pełniących funkcje 

mieszkalne, usługowe lub mieszkalno-usługowe, stanowiących materialny zapis rozwoju i 

przekształceń zespołów urbanistycznych Krakowa oraz kultury materialnej i artystycznej 

jego mieszkańców. 
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3. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania w ramach priorytetu „IV. Obiekty 

mieszkalne i usługowe” w jednym roku budżetowym wynosi 1.000.000,00 zł. 

4. Minimalny koszt netto zadania objętego wnioskiem o przyznanie dofinansowania w 

ramach priorytetu „IV. Obiekty mieszkalne i usługowe” będący warunkiem dopuszczeniu 

wniosku do rozpatrywania wynosi 100.000,00 zł, z zastrzeżeniem zawartym w § 8 niniejszej 

uchwały. 

5. Wnioski o dofinansowanie złożone do priorytetu „IV. Obiekty mieszkalne i usługowe” 

podlegają rozpatrzeniu w trybie konkursowym lub w trybie interwencyjnym związanym z 

awaryjnym zagrożeniem substancji zabytku. 

6. Dofinansowania w ramach priorytetu operacyjnego „IV. Obiekty użyteczności 

publicznej” mogą być udzielane z przeznaczeniem do wykorzystania w latach budżetowych 

2016–2019. 

 

§ 7 

 

1.  Priorytet operacyjny „V. Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły 

zieleni komponowanej” obejmuje zadania realizowane przy indywidualnych kaplicach 

grobowych, nagrobkach i pomnikach grobowych lub ich zespołach oraz przy zespołach 

zieleni komponowanej objętych wpisem do rejestru zabytków nieruchomych. 

2. Celem priorytetu operacyjnego „V. Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i 

zespoły zieleni komponowanej” jest zachowanie substancji najcenniejszych obiektów 

cmentarnych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów reprezentatywnych dla kultury 

artystycznej i duchowości danego okresu historycznego oraz obiektów upamiętniających 

pochówki osób trwale zapisanych w historii Krakowa i Polski, a także zabytkowych 

zespołów zieleni komponowanej stanowiących istotną część założeń urbanistycznych, 

zespołów dworskich i pałacowych oraz obiektów fortecznych. 

3. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania w ramach priorytetu „V. Kaplice 

grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej” w jednym roku 

budżetowym wynosi 100.000,00 zł w przypadku indywidualnej kaplicy grobowej, nagrobka 

lub pomnika grobowego, 500.000,00 zł w przypadku ich zespołów i 750.000,00 zł w 

przypadku zespołu zieleni komponowanej. 

4. Minimalny koszt netto zadania objętego wnioskiem o przyznanie dofinansowania w 

ramach priorytetu „V. Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni 

komponowanej” będący warunkiem dopuszczeniu wniosku do rozpatrywania wynosi 

15.000,00 zł, z zastrzeżeniem zawartym w § 8 niniejszej uchwały. 

5. Wnioski o dofinansowanie złożone do priorytetu „V. Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki 

cmentarne i zespoły zieleni komponowanej” podlegają rozpatrzeniu w trybie konkursowym 

lub w trybie interwencyjnym związanym z awaryjnym zagrożeniem substancji zabytku. 

6. Dofinansowania w ramach priorytetu operacyjnego „V. Kaplice grobowe, nagrobki, 

pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej” mogą być udzielane z przeznaczeniem 

do wykorzystania w latach budżetowych 2016–2019. 

 

§ 8 

 

Wskazane w § 4 ust. 4, § 5 ust. 4, § 6 ust. 4, § 7 ust. 4 ograniczenia w zakresie wymaganych 

minimalnych kosztów netto zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie nie dotyczą 

wniosków: 
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a) rozpatrywanych w trybie interwencyjnym; 

b) zadań obejmujących wyłącznie prace polegające na wykonaniu badań, ekspertyz, 

programów konserwatorskich, projektów budowlanych i innych opracowań 

możliwych do objęcia dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu 

Rewaloryzacji Zabytków Krakowa; 

c) dotyczących ostatnich, zamykających całość etapów prac realizowanych na 

podstawie jednego pozwolenia konserwatorskiego lub jednego pozwolenia na 

budowę i objętych w roku poprzedzającym rok, którego dotyczy wniosek, 

dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa lub 

promesą Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa,. 

 

 

DZIAŁANIA  

 

§ 9 
 

1.  Działanie „II.1 Twierdza Kraków” obejmuje zadania realizowane w ramach priorytetu 

operacyjnego „II. Obiekty użyteczności publicznej” w obiektach zabytkowych wzniesionych 

w okresie zaborów w ramach systemu obronnego Krakowa, stanowiących dzieła 

architektury militarnej lub służących bezpośrednio prowadzeniu działań wojennych, z 

wyłączeniem fortyfikacji wzgórza wawelskiego. 

2. Celem działania „II.1 Twierdza Kraków” jest zachowanie substancji zabytków 

architektury militarnej, ze szczególnym uwzględnieniem działań rewaloryzacyjnych i 

rewitalizacyjnych służących adaptacji do współczesnych funkcji użyteczności publicznej 

obiektów opuszczonych, zdewastowanych lub zagrożonych destrukcją. 

3. Dofinansowania w ramach działania „II.1 Twierdza Kraków” mogą być udzielane z 

przeznaczeniem do wykorzystania w latach budżetowych 2016–2019. 

 

§ 10 
 

1. Działanie „IV.1 Drogi na Wawel” obejmuje zadania realizowane w ramach priorytetu 

operacyjnego „IV. Obiekty mieszkalne i usługowe” w obiektach zabytkowych położonych 

w otoczeniu Wzgórza Wawelskiego. 

2.  Granica obszaru objętego działaniem „IV.1 Drogi na Wawel” biegnie od ulicy 

Straszewskiego ulicą Franciszkańską, obejmuje plac Wszystkich Świętych i plac 

Dominikański, biegnie dalej ulicą Dominikańską, ulicą św. Gertrudy, ulicą Starowiślną, 

ulicą Dietla, brzegiem rzeki Wisły na odcinku od Mostu Grunwaldzkiego do Mostu 

Dębnickiego, aleją Krasińskiego, ulicą Piłsudskiego i ul. Straszewskiego do skrzyżowania z 

ulicą Franciszkańską, obejmując także obiekty położone po obu stronach wymienionych 

ulic, w tym obiekty narożne posiadające co najmniej jedną elewację wychodzącą na 

wymienione ulice, oraz wszystkie obiekty położone przy ulicy Grodzkiej na całej jej 

długości oraz przy ulicy Krakowskiej na całej jej długości, łącznie z obiektami narożnymi 

posiadającymi co najmniej jedną elewację wychodzącą na te ulice. 

3. Celem działania „IV.1 Drogi na Wawel” jest powstrzymanie degradacji technicznej i 

estetycznej obiektów zabytkowych położonych w obrębie obszaru wpisanego na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO lub obszaru uznanego za pomnik historii, stanowiących 

otoczenie i oprawę urbanistyczną wzgórza wawelskiego jako najcenniejszego elementu 

krakowskiego zespołu zabytkowego. 
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4. Dofinansowania w ramach działania „IV.1 Drogi na Wawel” mogą być udzielane z 

przeznaczeniem do wykorzystania w latach budżetowych 2016–2018. 

 

§ 11 

 

1.  Działanie „IV.2 Podgórze” obejmuje zadania realizowane w ramach priorytetu 

operacyjnego „IV. Obiekty mieszkalne i usługowe” w obiektach zabytkowych położonych 

na południe od rzeki Wisły na obszarze uznanym za pomnik historii Zarządzeniem 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 roku w sprawie uznania za 

pomnik historii  (Monitor Polski Nr 50 poz. 418). 

2. Celem działania „IV.2 Podgórze” jest powstrzymanie degradacji zabytkowej zabudowy 

dawnego miasta Podgórza, stanowiącej unikatowe świadectwo myśli urbanistycznej XVIII i 

XIX wieku. 

3. Dofinansowania w ramach działania „IV.2 Podgórze” mogą być udzielane z 

przeznaczeniem do wykorzystania w latach budżetowych 2016–2017. 

 

§ 12 
 

1. Działanie „V.1 Cmentarz Rakowicki – księga historii Polski” obejmuje zadania 

realizowane w ramach priorytetu operacyjnego „V. Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki 

cmentarne i zespoły zieleni komponowanej” w obrębie wpisanej do rejestru zabytków części 

Cmentarza Rakowickiego przy ul. Rakowickiej 26 w Krakowie, dotyczące prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy kaplicach grobowych, 

nagrobkach i pomnikach cmentarnych na grobach osób zmarłych przed 8 maja 1945 roku i 

będących: 

1) profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego lub innych szkół wyższych krajowych i 

zagranicznych; 

2) członkami Towarzystwa Naukowego Krakowskiego lub Akademii Umiejętności 

(od 1919 roku Polskiej Akademii Umiejętności); 

3)  twórcami lub mecenasami kultury; 

4)  oficerami Wojska Polskiego, zbrojnych organizacji niepodległościowych lub armii 

innych państw; 

5) żołnierzami poległymi w wyniku działań wojennych; 

6)  osobami represjonowanymi z powodu działalności niepodległościowej;  

7)  organizatorami życia gospodarczego na ziemiach polskich; 

8)  posłami na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, senatorami Rzeczypospolitej Polskiej 

lub członkami izb parlamentów szczebla krajowego i regionalnego innych państw; 

9) prezydentami, wiceprezydentami, burmistrzami miast, członkami Senatu 

Rządzącego lub Zgromadzenia Reprezentantów Rzeczypospolitej Krakowskiej; 

10) osobami piastującymi stanowiska ministrów, wiceministrów, wojewodów lub 

starostów w organach administracji RP lub innych państw lub równorzędne 

stanowiska w strukturach polskiego państwa podziemnego. 

2. Celem działania „V.1 Cmentarz Rakowicki – księga historii Polski” jest utrwalenie 

materialnych form pamięci o postaciach historycznych, których działalność miała wpływ na 

rozwój życia politycznego, społecznego i kulturalnego Krakowa i Polski.  
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3. Dofinansowania w ramach działania „V.2 Cmentarz Rakowicki – księga historii Polski” 

mogą być udzielane z przeznaczeniem do wykorzystania w latach budżetowych 2016–2019. 

 

§ 13 
 

1.  Działanie „V.2 Stary Cmentarz Podgórski” obejmuje zadania realizowane w ramach 

priorytetu operacyjnego „V.2 Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły 

zieleni komponowanej” w obrębie Starego Cmentarza Podgórskiego przy ul. Powstańców 

Śląskich w Krakowie. 

2. Celem działania „V.2 Stary Cmentarz Podgórski” jest uporządkowanie i konserwacja 

reliktów najstarszego, założonego na przełomie XVIII i XIX wieku cmentarza dawnego 

miasta Podgórza, zdegradowanego w wyniku przekształceń urbanistycznych XX wieku.  

3. Dofinansowania w ramach działania „V.2 Stary Cmentarz Podgórski” mogą być 

udzielane z przeznaczeniem do wykorzystania w latach budżetowych 2016–2018. 

 

 

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE  

 

 

§ 14 

 

1. Wnioski zgłoszone do priorytetów operacyjnych II–IV oraz wnioski złożone do priorytetu 

V dotyczące prac przy zespołach zieleni komponowanej podlegają ocenie punktowej w 

przedziale 0–100 punktów, w tym 0–65 punktów w ramach oceny eksperckiej i 0–35 

punktów w ramach oceny parametrycznej, zgodnie z następującym schematem: 

 

a) kryteria oceny eksperckiej: 

L.p. Kryterium Liczba punktów 

1. Wartość zabytkowa (historyczna, artystyczna, 

naukowa) chroniona zadaniem: 
0 – 25 pkt 

2.  Konieczność prowadzenia prac wynikająca ze stanu 

substancji zabytkowej: 
0 – 20 pkt 

3.  Rola obiektu w kompozycji urbanistycznej 

w tym: 

I. Obszary w obrębie pomnika historii: 

a) wzgórze wawelskie  

b) centrum w obrębie Plant 

c) Kazimierz ze Stradomiem 

d) pozostałe  

II. Obszary poza obrębem pomnika historii: 

0 – 20 pkt 

 

 

18 – 20 pkt 

15 – 20 pkt  

10 – 20 pkt 

   5 – 20 pkt 

0 – 15 pkt 

     Łącznie:    0 – 65 pkt     
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b) kryteria oceny parametrycznej: 

L.p. Kryterium Liczba punktów 

1. Realizacja w obiekcie  prac z udziałem 

dofinansowania z NFRZK w okresie dwóch lat 

poprzedzających rok przyznania dofinansowania, 

którego dotyczy wniosek 

0 lub 5 pkt 

2. Deklarowany przez wnioskodawcę udział środków 

innych niż dofinansowanie z NFRZK w kosztach 

zadania – w tym: 

I. w przedziale 0 – 87%: 

II. powyżej 87%: 

 

0 – 30 pkt 

 

za każde 3 % - 1 pkt 

30 pkt 

Łącznie:    0 – 35 pkt 

 

 

2. Wnioski zgłoszone do priorytetu operacyjnego V dotyczące kaplic grobowych, 

nagrobków, pomników cmentarnych lub ich zespołów podlegają ocenie punktowej w 

przedziale 0–100 punktów, w tym 0–70 punktów w ramach oceny eksperckiej i 0-30 pkt w 

ramach oceny parametrycznej, zgodnie z następującym schematem: 

a) kryteria oceny eksperckiej: 

L.p. Kryterium Liczba punktów 

1. Poziom artystyczny: 0 – 10 pkt 

2. Wartość historyczna: 0 – 20 pkt 

3. Konieczność prowadzenia prac wynikająca ze 

stanu substancji zabytkowej: 

0 – 30 pkt 

 

4. Lokalizacja w ramach kompozycji cmentarza: 0 – 10 pkt 

Łącznie:    0 – 70 pkt 

b) kryteria oceny parametrycznej: 

L.p. Kryterium Liczba punktów 

1. Deklarowany przez wnioskodawcę udział środków 

innych niż dofinansowanie z NFRZK w kosztach 

zadania – w tym: 

I. w przedziale 0 – 87%: 

II. powyżej 87%: 

0 – 30 pkt 

 

 

za każde 3 % - 1 pkt 

30 pkt 

Łącznie:    0 – 30 pkt 

 

 

§ 15 

 

Zgłoszenia projektów kluczowych w ramach priorytetu operacyjnego „I. Projektu kluczowe” 

podlegają ocenie zgodnie z następującymi zasadami:. 

1) Zespół sterujący w pierwszym etapie oceny dokonuje wstępnej selekcji zgłoszeń 

projektów kluczowych z punktu widzenia zgodności z celami strategicznymi 

priorytetu, wyłączając z dalszej oceny zgłoszenia projektów kluczowych w obiektach 

nie spełniających kryteriów wskazanych w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały; 
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2) Zespół sterujący w drugim etapie oceny poddaje wnioski spełniające kryteria, o 

których mowa w punkcie poprzednim, ocenie punktowej w przedziale 0–100 

punktów, w tym 0–80 punktów w ramach oceny eksperckiej i 0–20 punktów w 

ramach oceny parametrycznej, zgodnie z następującym schematem: 

  a) kryteria oceny eksperckiej 

L.p. Kryterium Liczba punktów 

1. 
Wartość zabytkowa (historyczna, artystyczna, 

naukowa) chroniona projektem 
0 – 40 pkt 

2. Rola projektu w upowszechnianiu dziedzictwa 0 – 15 pkt 

3. Wpływ projektu na wizerunek Polski w świecie 0 – 10 pkt 

4. Kompleksowość projektu 0 – 10 pkt 

5. 
Efektywność nakładów (stosunek rezultatów 

projektu do zakładanych kosztów) 
0 – 5 pkt   

Łącznie 0 – 80 pkt 

b) kryteria oceny parametrycznej: 

L.p. Kryterium Liczba punktów 

1. Deklarowany przez wnioskodawcę udział środków 

innych niż dofinansowanie z NFRZK w całości 

kosztów projektu: 

I. w przedziale 0 – 50%: 

                      II. powyżej 50%: 

0 – 20 pkt 

 

 

za każde 2,5%  – 1 pkt 

20 pkt 

Łącznie 0 – 20 pkt 

 

 

POZOSTAŁE  PRZEPISY  

 

§ 16 

 

1. Prognoza dochodów Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, prognoza 

wydatków Funduszu wyrażona poprzez wskazanie maksymalnych limitów dofinansowań 

przewidzianych do udzielenia w poszczególnych latach budżetowych w ramach 

poszczególnych priorytetów operacyjnych oraz limity rezerwy Funduszu określone są w 

załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Maksymalne limity dofinansowań przewidzianych do udzielenia w ramach działań w 

poszczególnych latach budżetowych określone są w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Maksymalne limity dofinansowań do projektów kluczowych zakwalifikowanych do 

objęcia promesą Społecznego Komitetu określone są w załączniku nr 3 do niniejszej 

uchwały. 
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4. Grupa rezerwowa projektów kluczowych mających pierwszeństwo w zakresie objęcia 

promesą Społecznego Komitetu w przypadku zwolnienia środków przeznaczonych na 

realizację priorytetu operacyjnego „I. Projekty kluczowe” określona jest w załączniku nr 4 

do niniejszej uchwały. 

5. Środki Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przewidziane na 

realizację działań, a nierozdysponowane w ramach działania podlegają rozdysponowaniu w 

ramach ogólnej puli środków przewidzianej dla właściwego priorytetu operacyjnego. 

6. Wnioski spełniające kryteria działań określonych w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały i  

nierekomendowane do uwzględnienia w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków 

Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w obrębie 

działania z uwagi na wyczerpanie przewidzianego dla działania limitu środków mogą być 

rozpatrywane na zasadach ogólnych w ramach właściwego priorytetu operacyjnego. 

 

§ 17 

 

Zobowiązuje się Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa do 

dokonywania okresowej oceny realizacji wieloletniej prognozy finansowej Narodowego 

Funduszy Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy 

Zabytków Krakowa upoważnione jest do dokonywania niezbędnych zmian i aktualizacji 

prognozy w zakresie ujętym w załącznikach nr 1–3 do niniejszej uchwały, w tym do 

ujmowania w prognozie w miarę wolnych środków w ramach priorytetu operacyjnego 

„I. Projekty kluczowe” projektów kluczowych z grupy rezerwowej określonej w załączniku 

nr  4 do niniejszej uchwały. 

 

§ 18 

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Tracą moc Uchwała Nr 4/2015 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z 

dnia 4 marca 2015 roku w sprawie ustanowienia programów szczegółowych Narodowego 

Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na rok 2016 oraz Uchwała Nr 5/2016 

Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 12 marca 2016 roku w sprawie 

ustanowienia programów szczegółowych Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków 

Krakowa na rok 2017. 
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