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Wyniki procedury odwoławczej
– rekomendowane projekty

Do II etapu oceny rekomendowano projekty kwalifiku-

• beneficjent: Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie,

jektów, których beneficjenci skorzystali z przysługują-

jące się do działania 11.1 oraz 11.3 POIiŚ.

• całkowita kwota: 41.454.025,14 zł, w tym dofinan-

cych środków odwoławczych, tj. protestu i wniosku

Z działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

o ponowne rozpatrzenie sprawy, właściwe instytu-

kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym reko-

Z działania 11.3 Infrastruktura szkolnictwa arty-

cje w wyniku pozytywnie rozpatrzonych środków

mendowano następujące projekty:

stycznego rekomendowano następujące projekty:

odwoławczych skierowały poszczególne projekty

1. Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie

1. Budowa Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk

Zgodnie z obowiązującą procedurą, w przypadku pro-

sowanie z EFRR w wysokości 23.303.104,24 zł

do ponownej oceny. 14 maja 2009 r. zakończyła się

Bastionu III i Arsenału w Zamościu

Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi

procedura odwoławcza dla projektów złożonych w ra-

• beneficjent: Miasto Zamość

• beneficjent: Akademia Sztuk Pięknych im. Wł.

mach I konkursu Programu Operacyjnego Infrastruk-

• całkowita kwota: 31.631.968,08 zł w tym dofi-

Strzemińskiego w Łodzi

nansowanie z EFRR 20.000.000 zł

tura i Środowisko, Priorytet XI „Kultura i dziedzictwo

• całkowita kwota: 52.477.359,80 zł, w tym dofi-

2. Konserwacja i digitalizacja przedwojennych fil-

kulturowe”.

nansowanie z EFRR 44.605.755,83 zł

Na podstawie wyników prac zespołu ekspertów Mini-

mów fabularnych ze zbiorów Filmoteki Narodowej

ster Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdro-

w Warszawie

Plastycznych w Tarnowie

jewski podjął decyzję o rekomendacji do II etapu oceny

• beneficjent: Filmoteka Narodowa

• beneficjent: Zespół Szkół Plastycznych w Tarno-

5 projektów na kwotę całkowitą 162.945.249,88 zł,

• całkowita kwota:17.385.480 zł, w tym dofinansowanie z EFRR w wysokości 14.777.658 zł

w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 116.861.816,07 zł.

2. Rozbudowa i przebudowa budynków Zespołu Szkół

wie
• całkowita kwota: 16.876.821,00 zł, w tym dofi-

3. Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie

nansowanie z EFRR 14.175.298,00 zł

Mapa Polski z zaznaczeniem miast, w których realizowane będą projekty wyłonione do dofinansowania w konkursie
(nabór wniosków w okresie od 17 lipca do 30 września 2008 r.)
w ramach XI Priorytetu „Kultura dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”
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Opisy projektów przyjętych w wyniku procedury odwoławczej
Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”, Priorytet XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe”

Działanie 11.1
1. Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu

Wizualizację wykonano w Instytucie Architektury Krajobrazu, w Zakładzie Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich na Wydziale Architektury

Projekt polega na utworzeniu zespołu muzealnego pod nazwą „Muzeum Fortyfikacji i Broni”
znajdującego się na terenie XVII-wiecznego Bastionu III oraz obiektów zabytkowych, tj. Arsenału i Prochowni, zlokalizowanych na Starym
Mieście w Zamościu (zostało ono wpisane na
Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego
i Naturalnego UNESCO). W ramach projektu
wykonane zostaną m.in.: rekonstrukcja wału
fortecznego przy murze kurtyny od Bastionu
III do Bramy Szczebrzeskiej z realizacją pod
wałem obiektu ekspozycyjnego Muzeum;
rozszerzenie, wzbogacenie i restrukturyzacja istniejącego Muzeum Barwy i Oręża wraz
z modernizacją i remontem konserwatorskim
obecnej siedziby muzeum – Arsenału; remont konserwatorski z rekonstrukcją niezachowanego fragmentu i adaptacja do funkcji

kultury obiektu Prochowni. Ponadto zakłada
się utworzenie wirtualnej instytucji kultury,
digitalizację zabytkowych zbiorów muzeum
oraz wyposażenie obiektu ekspozycyjnego
w nowoczesne urządzenia audiowizualne
i teleinformatyczne.
W efekcie realizacji projektu zostanie wyeksponowana i udostępniona zabytkowa
przestrzeń obrazująca rozwój fortyfikacji
od XVII do XIX w. Powstanie obiekt muzealny, ulokowany w historycznym przebiegu
kurtyny II i III z zachowaniem i przywróceniem historycznego układu i gabarytów
ziemnych. Dzięki realizacji projektu możliwe
będzie zgromadzenie i zestawienie w jednym miejscu różnych form sztuki fortecznej
i militariów od XVI w. do czasów II wojny
światowej. Projekt ma znaczenie nie tylko

z uwagi na zachowanie wartości historyczno-kulturowych, ale jest również interesujący ze względu na projektowane rozwiązania
architektoniczno-przestrzenne, polegające na
wpisaniu współczesnego obiektu ekspozycyjnego w nowoczesną infrastrukturę wystawienniczą oraz wykorzystanie nowoczesnych
form przekazu treści historycznych. Budowa
infrastruktury teletechnicznej na terenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w Zamościu ma
umożliwiać przeprowadzanie audiowizualnych prezentacji zasobów muzealnych oraz
prezentacji historycznych przedstawiających
zasoby muzealne w inscenizacjach z czasów
świetności Twierdzy Zamość. Przyjęte rozwiązania techniczne uwzględniają korzystanie
z zasobów muzealnych przez osoby niepełnosprawne.

2. Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie

Zdjęcia: Filmoteka Narodowa w Warszawie

Przedmiotem projektu są działania z zakresu
konserwacji, digitalizacji i rekonstrukcji dotyczące 43 filmów fabularnych ze zbioru polskiej
kinematografii okresu przedwojennego oraz
modernizacja zaplecza technicznego pracowni
Filmoteki Narodowej w Warszawie. Każdy film
został zabezpieczony stosowaną kiedyś metodą kopiowania tradycyjnego, czyli przeniesienia filmu z taśmy łatwopalnej na negatywy na
taśmie trudnopalnej. Oznaczało to automatyczne przeniesienia uszkodzeń obrazu i dźwięku
na nową taśmę, a nawet pogorszenia jakości
obrazu i dźwięku w stosunku do materiału na
taśmie łatwopalnej. Dzięki obecnej technice
cyfrowej możliwa jest nie tylko digitalizacja
materiałów na taśmie łatwopalnej, czyli ich

cyfrowe zabezpieczenie, ale przede wszystkim podjęcie po raz pierwszy kompleksowych
prac nad renowacją i rekonstrukcją tych materiałów, zgodnie ze specjalistyczną wiedzą
i standardami archiwów zagranicznych.
Digitalizacja taśmy filmowej – przeniesienie
znajdujących się na niej informacji metodą poklatkowego skanowania – umożliwia:
• cyfrowe zabezpieczenie i przechowywanie
materiału filmowego,
• renowację materiału filmowego – usunięcie
jego wad (m.in. kurzu, rys, plam, drgań obrazu),
• rekonstrukcję materiału filmowego – szczegółowe porównanie różnych kopii danego
filmu pod względem treści merytorycznej
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i jakości technicznej, wybór najlepszych
jakościowo ujęć, zmontowanie jednej kopii
filmu, pełnej pod względem treści merytorycznej i najlepszej pod względem jakości
technicznej,
• uzyskanie odrestaurowanej kopii na taśmie
filmowej 35 mm oraz innych nośnikach.
Trzy filmy zostaną przeznaczone do pełnej
rekonstrukcji, 40 pozostałych będzie przeznaczone do procesu poklatkowego skanowania.
Modernizacja zaplecza technicznego pracowni
Filmoteki Narodowej w Warszawie dotyczyć
będzie zakupu sprzętu i wyposażenia do pracowni cyfrowej rekonstrukcji filmów oraz do
pracowni konserwacji manualnej materiałów
nitro.
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3. Rewitalizacja Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie

Proj. arch.: Biuro Projektowe MAAG Anna i Marta Maląg

Projekt dotyczy zabytkowego budynku Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie, jednej
z najważniejszych instytucji kultury północno-wschodniej Polski. Przedmiotem projektu jest
rewitalizacja teatru obejmująca przywrócenie
historycznego wyglądu budynku, poprawa

jego funkcjonalności, podniesienie jakości
wyposażenia technologicznego i nagłośnienia scen teatru, dostosowanie wyposażenia
widowni Dużej Sceny Teatru do norm europejskich. Planowane prace są kontynuacją
i najistotniejszą częścią kompleksowej rewi-

talizacji Teatru prowadzonej w latach 2004-2007. Efektem będzie nowoczesny obiekt
teatralny, będący unikatowym przykładem
doskonałego połączenia zabytkowego historycznego budynku z najnowszymi rozwiązaniami z zakresu technologii teatralnej.

Działanie 11.3
4. Budowa Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi

Proj. arch.: PAS PROJEKT ARCHI STUDIO, mgr inż. arch. Grzegorz Chojnacki

Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnego budynku dydaktycznego dla Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi wraz z wyposażeniem. Projekt powstania Centrum Nauki
i Sztuki uwzględnia stworzenie: magazynu
książek, czytelni, czytelni czasopism, czytelni
naukowej, wypożyczalni oraz archiwum z obrazami i innymi zasobami uczelnianymi.
Planowane przedsięwzięcie jest nową inwe-

stycją w infrastrukturę uczelni. Zakłada ono
budowę obiektu kultury na terenie należącym
do Akademii Sztuk Pięknych. Nowy obiekt
będzie wpisywał się w architekturę istniejącej
już infrastruktury. Przedmiotem projektu jest
utworzenie regionalnego ośrodka kulturalnoedukacyjnego w powiązaniu ze środowiskiem
oświaty i nauki. Produktem tej inwestycji
będzie jednostka organizacyjna działająca

w strukturach Akademii Sztuk Pięknych pod
nazwą „Centrum Nauki i Sztuki”. Jej powstanie wiąże się z celem ogólnym przedsięwzięcia czyli budową profesjonalnej biblioteki
oraz archiwum, którego zbiory poddane będą
cyfryzacji. Biblioteka zostanie wyposażona
w systemy elektroniczne ułatwiające studentom wypożyczanie zasobów a pracownikom
obsługę biblioteki.

5. Rozbudowa i przebudowa budynków Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie

Zdjęcia: Gmina Miasta Tarnowa/Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie

W ramach planowanej inwestycji przewiduje
się kompleksową, wieloetapową modernizację kompleksu szkolnego oraz dobudowanie
3 nowych budynków oświatowych. Prace budowlane podzielono na 3 etapy. 1. etap obejmuje przebudowę jednego obiektu, w którym
znajdują się zmodernizowane pracownie tkactwa i konserwacji mebli oraz budowę łącznika komunikacyjnego (z głównego wejścia do

Zespołu Szkół Plastycznych) umożliwiającego
poruszanie się po szkole bez konieczności
wyjścia na zewnątrz. Dzięki temu rozwiązaniu osoby niepełnosprawne będą miały dostęp do wszystkich pomieszczeń za pomocą
windy i systemu pochylni. 2. etap polegający
na budowie obiektów, w których mieścić się
będą: pracownia reklamy i pracownia malarska, warsztat stolarski, pracownia meblar-

stwa i artystycznego wykańczania mebli oraz
pracownia fotograficzna. W ramach 3. etapu
przebudowane i dostosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych zostaną istniejące
budynki szkoły, w których znajdą się kompleks
biblioteczny, sala wystawowa, sale lekcyjne
ipomieszczenia administracyjno-biurowe oraz
pracownie konserwacji kamienia, rzeźby, liternictwa oraz pracownia informatyczna.
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Podpisane umowy o dofinansowanie
W ramach Priorytetu XI „Kultura i dziedzictwo
kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013
wdrażanego przez Ministerstwo Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego, do 30 czerwca 2009 r.
zostało podpisanych 15 umów o dofinansowanie projektów na kwotę całkowitą 1,03 mld zł,
w tym dofinansowanie z Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wyniosło 541,8 mln zł. Tym samym zaangażowana
alokacja EFRR dostępna w ramach Priorytetu
wynosi 25%, wg kursu EBC z 28 maja 2009.

Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym
1. Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie
beneficjent: Muzeum Narodowe w Krakowie, kwota całkowita projektu: 23.143.477,44 zł, dofinansowanie z EFRR w wysokości 19.661.968,32 zł,
umowa z 14 maja 2009 r.

Zdjęcia: Muzeum Narodowe w Krakowie

Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej to
projekt mający na celu stworzenie możliwości
właściwej ochrony oraz prezentacji unikatowych
i bezcennych numizmatów Muzeum Narodowego
w Krakowie. Siedzibą Centrum Numizmatyki Polskiej będzie Pałac Czapskich, zabytkowy obiekt

wpisany do rejestru zabytków. Obecnie w tym
obiekcie przechowywane są muzealia numizmatyczne, jednakże nie ma możliwości technicznych
wystawienia tych zbiorów. Wystawy cennych numizmatów mają charakter czasowy i odbywają
się co kilka lat w Gmachu Głównym Muzeum lub

Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich.
W ramach projektu przewiduje się: remont zabytkowego Pałacu Czapskich, zakup wyposażenia
do prowadzenia działalności muzealnej, konserwację 500 obiektów numizmatycznych i digitalizację 2000 obiektów numizmatycznych.

2. i 3. Konserwacja pięciu drewnianych baraków dawnego KL Auschwitz II-Birkenau
oraz Prace konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz I – bloki nr inw. A-2 i A-3
beneficjent: Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu, kwota całkowita projektu: 22.508.818,31zł, dofinansowanie z EFRR
w wysokości 18.999.228,90 zł, umowa z 3 czerwca 2009 r.

Zdjęcia: Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu

Obiekty Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau są zabytkiem klasy światowej, wpisanym na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i odwiedzanym corocznie przez miliony turystów. Dziedzictwo zachowane po dawnym obozie koncentracyjnym stanowi świadectwo i symbol wydarzeń
historycznych istotnych dla społeczności światowej. Realizacja tego ważnego zadania przesądzi
o kształcie i oddziaływaniu Państwowego Muzeum
Auschwitz Birkenau na następne pokolenia.
W wyniku przebudowy i konserwacji bloków byłe-

go obozu koncentracyjnego w ramach pierwszego projektu wprowadzona zostanie nowa wystawa
główna, obejmująca łącznie 11 budynków. Budynki zostaną przeznaczone na lokalizację ekspozycji, która będzie urządzona według opracowanej
nowej koncepcji, uwzględniającej poszerzenie
dostępnych materiałów dokumentalnych i historycznych, a także zakładająca częściową zmianę
formuły przekazywanych treści (wprowadzenie
elementów narracyjnych i wspomnień byłych
więźniów).

Zakres przedmiotowy drugiej inwestycji obejmuje
przebudowę i konserwację zabytkowych obiektów
na terenie dawnego obozu koncentracyjnego Auschwitz I (w Oświęcimiu) i Auschwitz II (w Brzezince). Prace remontowo konserwatorskie mają
na celu zabezpieczenie obiektów przed degradacją
oraz ich zachowanie jako świadectwa wydarzeń
historycznych dla przyszłych pokoleń. Obecnie
obiekty nie są udostępnione ze względu na bardzo
zły stan techniczny, zagrażający bezpieczeństwu
zwiedzających.

4. Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie – etap II
beneficjent: Diecezja Legnicka, kwota całkowita projektu: 26.337.100 zł, dofinansowanie z EFRR w wysokości 22.210.245 zł, umowa z 18 maja 2009 r.

Zdjęcia: Diecezja Legnicka

Inwestycja będzie realizowana w ramach działania 11.1 „Ochrona i zachowanie dziedzictwa
kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym”,
Priorytetu XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura
i Środowisko”. Wybranemu w drodze konkursu projektowi przyznano dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 22.210.245 zł.

Dofinansowany projekt jest częścią spójnej
koncepcji budowy nowoczesnego centrum
kulturalno-turystycznego w oparciu o dziedzictwo kulturowe o znaczeniu ponadregionalnym. Opactwo Cystersów w Krzeszowie
jest jednym z najcenniejszych obiektów na
polskiej części Europejskiego Szlaku Cystersów (jest jedynym obiektem pocysterskim
uznanym przez Prezydenta RP za Pomnik
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Historii). W ramach II etapu prac przewiduje się: zakończenie prac przy rewaloryzacji
kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP i kościoła
p.w. św. Józefa, adaptację części pomieszczeń Domu Opata na salę ekspozycyjną
oraz pełne zabezpieczenie przeciwpożarowe
obiektów Opactwa.
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Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym
5. Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu
beneficjent: Miasto Wrocław, kwota całkowita projektu: 294.632.135,30 zł, dofinansowanie z EFRR w wysokości 143.740.000 zł, umowa z 30 maja 2009 r.

Proj. arch.: Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates Sp z o.o.

Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu to budowa unikatowego obiektu o najnowocześniejszych założeniach akustycznych
i architektonicznych. Projekt wpisany jest na listę
projektów indywidualnych. W budynku znajdzie
się wielka sala koncertowa (w maksymalnej konfiguracji posiadająca 1800 miejsc siedzących,
oferująca możliwość realizacji programów TV),

sala kinowa i widowiskowa. Nowa sala koncertowa będzie wyjątkowym w tej części Europy
obiektem, dorównującym klasą salom światowym, co pozwoli na prezentację najwyższej
jakości przedsięwzięć artystycznych dorobku
kultury polskiej i światowej. Ponadto w budynku
znajdą się trzy sale kameralne, przestrzeń wystawiennicza, studio nagrań oraz biblioteka. Obiekt

sali koncertowej stanie się siedzibą współprowadzonych przez ministra kultury i dziedzictwa
narodowego, województwo dolnośląskie i Miasto Wrocław instytucji kultury – Filharmonii im.
W. Lutosławskiego we Wrocławiu i Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans. W przyszłości planuje się połączenie tych dwóch instytucji i utworzenie Narodowego Forum Muzyki.

6. Międzynarodowe Centrum Kultur w Kielcach
beneficjent: Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach, kwota całkowita projektu: 82.710.228 zł, dofinansowanie z EFRR
w wysokości 35.940.000 zł, umowa z 2 kwietnia 2009 r.

Proj. arch.: PIW-PAW Architekci sp. z o.o., mgr inż. Arch. Jacek Śliwiński

Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur
w Kielcach to inwestycja ujęta jako projekt indywidualny realizowany w ramach XI Priorytetu
POIiŚ. Beneficjentem projektu jest Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach.

W budynku usytuowane mają być m.in. wielofunkcyjna sala koncertowa, sala kameralna, dziedziniec koncertowy, biblioteka oraz foyer, gdzie
będzie także galeria. Szczególnym miejscem ma
być sala koncertowa, gdzie oprócz koncertów,

przedstawień operowych, musicali oraz baletu
będą także pokazy filmów. Międzynarodowe Centrum Kultur ma się stać ośrodkiem życia kulturalnego o znaczeniu ogólnopolskim oraz miejscem
spotkań artystów z kraju i zagranicy.

7. Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
beneficjent: Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego, kwota całkowita projektu: 181.863.235,68 dofinansowanie z EFRR
w wysokości 100.620.000 zł, umowa z 29 czerwca 2009 r.

Proj. arch.: Marek Budzyński-Architekt Sp. z o.o.

Projekt jest wpisany na listę projektów indywidualnych. Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku w zasadniczy sposób wpłynie na rozwój
kultury oraz zwiększy dostępność do jej dóbr
mieszkańcom i turystom odwiedzającym północno-wschodnią Polskę. Instytucja ma także
być kulturalną „Bramą Wschodu” umożliwia-

jącą współpracę polskich artystów i – w szerszym znaczeniu – artystów z UE z artystami ze
wschodu, m.in. z Rosji czy Białorusi, jednocześnie zacieśniając i rozwijając związki kulturowe
tego regionu Europy. Budynek stanie się obiektem wielofunkcyjnym, w którym można będzie
prezentować wszystkie gatunki dzieł scenicznych i koncertowych: operę, operetkę, musical,

koncerty muzyki klasycznej i rozrywkowej oraz
amatorską twórczość muzyczną. Obiekt ma
służyć także do organizacji międzynarodowych,
interdyscyplinarnych festiwali artystycznych,
prezentacji twórczości teatrów dramatycznych
oraz prowadzić szeroko rozumianą działalność
wystawienniczą – ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji sztuki współczesnej.

8. Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu
beneficjent: Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, kwota całkowita projektu: 106.732.781,22 zł, dofinansowanie z EFRR w wysokości
42.693.112,49 zł, umowa z 24 czerwca 2009 r.

Proj. arch.: Pracownia JEMS

Przedmiotem projektu jest rozbudowa budynku poznańskiej Biblioteki Raczyńskich o nową
część, zintegrowaną funkcjonalnie i komunikacyjnie z istniejącym zabytkowym gmachem. Dodatkowym elementem projektu jest

zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia
działalności kulturalnej oraz zagospodarowanie otaczającego bibliotekę terenu.
Realizacja projektu przyczyni się do szerszego udostępnienia unikatowych zbiorów,

stanowiących europejskie dziedzictwo kulturowe, użytkownikom biblioteki. Zastosowane
w projekcie rozwiązania techniczne umożliwią
korzystanie z zasobów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym.
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9. Remont i przebudowa Opery Leśnej w Sopocie
beneficjent: Gmina Miasta Sopot, kwota całkowita projektu: 75.200.304,07 zł, dofinansowanie z EFRR w wysokości 28.068.663,00 zł,
umowa z 28 kwietnia 2009 r.

Proj. arch.: Archi-Cad Jacek Szczęsny

Przedmiotem projektu jest remont i przebudowa Opery Leśnej w Sopocie, miejsca w którym
odbywają się festiwale, koncerty i inne wydarzenia artystyczne. W wyniku realizacji projektu
wzrośnie liczba miejsc na widowni, a co za tym
idzie, wzrośnie liczba widzów z 73 tys. rocznie

do 120 tys. w roku 2011. Wykonanie nowego
zadaszenia wpłynie pozytywnie na dostępność
oraz standard obiektu. Dzięki temu, imprezy kulturalne będą mogły być organizowane również
poza głównym sezonem. Widownia będzie miała
113 miejsc przystosowanych do potrzeb osób

niepełnosprawnych. Poprawa stanu technicznego Opery Leśnej zwiększy komfort widzów
i artystów uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Operze Leśnej, jak
również zwiększy ilość przedsięwzięć kulturalnych rangi europejskiej i światowej.

10. Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu
beneficjent: Miasto Opole, kwota całkowita projektu: 51.228.464,94 zł, dofinansowanie z EFRR w wysokości 20.000.000 zł, umowa z 12 czerwca 2009 r.
W ramach projektu zostanie kupiony nowoczesny sprzęt multimedialny. Planuje się stworzenie
witryny internetowej – wirtualnej instytucji kultury związanej z muzyką Krajowego Festiwalu
Proj. arch.: Biuro 87A s.c Marek Nowacki, Małgorzata Adamowicz-Nowacka
Polskiej Piosenki oraz wykorzystywanej do rePrzedmiotem projektu jest utworzenie ogól- między innymi przebudowę widowni i sceny, alizacji programu kulturalnego. W wyniku realinopolskiej instytucji kultury – Narodowego budowę zadaszenia nad fragmentem widowni zacji zadania powstanie nowoczesny obiekt preCentrum Polskiej Piosenki. W ramach projektu oraz przebudowę sceny i zadaszenia nad sceną, zentujący szeroką gamę imprez artystycznych,
planuje się prace przy istniejącym Amfiteatrze budowę pomieszczeń reżyserskich i zaplecza, w tym między innymi organizowany od 45 lat
powstałym w latach 60-tych XX w., w tym a także zagospodarowanie terenu przy obiekcie. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.

Działanie 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
11. Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu
beneficjent: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie, kwota całkowita projektu: 52.754.121,10 zł, dofinansowanie
z EFRR w wysokości 30.475.495,95 zł, umowa z 14 maja 2009 r.

Proj. arch.: KKM KOZIEŃ ARCHITEKCI M. Kozień, M. Kozień-Woźniak, K. Kozień-Kornecka

Celem projektu jest zwiększenie możliwości
pełnego wykorzystania potencjału kulturalnoartystycznego studentów i kadry naukowej
poprzez modernizację istniejącego budynku
i rozbudowę budynku uczelni, tak aby mógł
on się stać siedzibą wszystkich kierunków
prowadzonych w ramach wrocławskiej fi-

lii PWST. Umożliwi to podniesienie poziomu
kształcenia i poszerzanie kulturalnej roli uczelni, w tym w szczególności unikalnej roli jaką
pełni wydział lalkarski. W wyniku projektu powstaną nowe powierzchnie do prowadzenia
działalności edukacyjnej i kulturalnej, w tym
sale teatralne z nowoczesnym wyposażeniem

oświetleniowym i aparaturą akustyczną, co
umożliwi zaprezentowanie umiejętności aktorów znacznie szerszej publiczności i tym
samym przyczyni się do wzrostu znaczenia
kulturalnej roli uczelni we Wrocławiu i całym
rejonie południowej Polski.

12. II etap budowy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie
beneficjent: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie, kwota całkowita projektu: 23.996.982 zł, dofinansowanie
z EFRR w wysokości 17.997.736,50 zł, umowa z 15 maja 2009 r.

Proj. arch.: Agencja Projektowa „A-4” Marek Smaga i wspólnicy Sp. J.

Przedmiotem projektu jest budowa obiektu dydaktycznego Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie. W jej
wyniku zwiększy się powierzchnia użytkowa placówki, a także powstaną nowe sale lekcyjne, sale
prób oraz sala kameralna. Projekt obejmie także
budowę ogólnodostępnego amfiteatru. Dzięki realizacji projektu powstanie możliwość rozszerze-

nia oferty edukacyjnej szkoły. Dotyczy to zarówno
tradycyjnych elementów nauczania (klasy instrumentalne, podstawy kompozycji, złożone formy
koncertowe, wokalistyka), jak i wprowadzenia
i rozwoju nowych form związanych z edukacją
artystyczną w szkole muzycznej, jak na przykład
kształcenie w ramach muzyki jazzowej i elektronicznej, wykorzystanie różnych form muzycznych
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(muzyka, wokalistyka, elementy teatralne i baletowe), rozbudowa działu kształcenia w ramach
techniki nagraniowej i akustyki, rozbudowa form
kształcenia nowoczesnych metod komponowania oraz wykorzystanie technik multimedialnych
w muzyce. Rezultatem będzie poszerzenie oferty
edukacyjnej o trzy specjalności: jazz, techniki nagraniowe oraz techniki multimedialne.
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13. Sala koncertowa i jej wyposażenie w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Bielsku-Białej
beneficjent: Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej,
kwota całkowita projektu 25.172.162,39 zł, dofinansowanie z EFRR w wysokości 17.313.857,72 zł, umowa z 16 kwietnia 2009 r.

Proj. arch.: mgr inż. architekt Juliusz Marcinowski i mgr inż. architekt Piotr Schneider

Przedmiotem projektu jest budowa nowej sali
koncertowej wraz z zapleczem oraz studiem
nagrań. Dzięki wybudowanej infrastrukturze
znacząco poprawią się warunki kształcenia
w zakresie edukacji muzycznej i zespołowej
poprzez stworzenie profesjonalnych i kom-

fortowych warunków prezentacji muzycznych. Wzrośnie dostępność oferty edukacyjnej oferowanej przez szkołę. Powstanie
nowej jakości miejsce do kształcenia młodych
muzyków.
Dzięki realizacji inwestycji zostanie stworzona

możliwość rozszerzenia oferty edukacyjnej
szkoły, w tym między innymi uruchomienie
wydziału muzyki rozrywkowej i jazzowej oraz
organizacja zajęć przygotowujących młodzież
do obsługi profesjonalnego sprzętu audio
i video.

14. Budowa sali koncertowej dla celów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Łodzi
beneficjent: Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, kwota całkowita projektu: 46.708.622,01 zł, dofinansowanie z EFRR
w wysokości 29.098.574,41 zł, umowa z 23 maja 2009 r.

Proj. arch.: Gł. Projektant arch. Włodzimierz Nowakowski

Przedmiotem projektu jest budowa sali koncertowej
Akademii Muzycznej w Łodzi wraz z zapleczem dla
80-osobowej orkiestry i 80-osobowego chóru, salami do ćwiczeń muzycznych i rytmiki, studiem na-

grań, a także zagospodarowanie otoczenia obiektu
oraz wyposażenie powstałej infrastruktury. Projektowana jest sala dwufunkcyjna: koncertowa (filharmoniczna) i teatralna (z zapadnią dla orkiestry) z prze-

znaczeniem do realizacji i prób spektakli operowych,
rytmiki i tańca.
Zakończenie realizacji projektu i oddanie obiektu do
użytku planowane jest na 2011 rok.

15. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na siedzibę PSM I i II stopnia im. L. Różyckiego w Kielcach
beneficjent: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. L. Różyckiego w Kielcach, kwota całkowita projektu: 21.656.191,78 zł,
dofinansowanie z EFRR w wysokości 15.000.000 zł, umowa z 2 kwietnia 2009 r.

Proj. arch.: DETAN Sp. z o.o

Beneficjentem projektu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. L. Różyckiego
w Kielcach. Inwestycja polega na budowie nowej siedziby PSM im. L. Różyckiego
w Kielcach. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku po byłej szkole podstawowej
doprowadzi do powstania Zespołu Szkół Mu-

zycznych (ZSM) z przedmiotami ogólnokształcącymi. Realizacja projektu doprowadzi do
powstania nowego kompleksu połączonych
ze sobą obiektów z salą koncertową, salą
audytoryjną, biblioteką i czytelnią, zespołem
pracowni do ćwiczeń indywidualnych, pracowniami językowymi, pracownią do nauki

informatyki, pracownią do cichego słuchania
muzyki oraz do tworzenia muzyki z wykorzystaniem technik komputerowych. Projekt
przewiduje budowę dwóch sal do prezentacji
muzyki: sali koncertowej z pełnowymiarową
sceną, oraz sali kameralnej dla organizacji
prób i prezentacji zespołów i solistów.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje w najbliższym czasie podpisanie kolejnych umów na łączną kwotę ponad 313,7 mln zł,
z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie wynosić ponad 135 mln zł.

DZIAŁANIE 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym
1. Renowacja dziedzińca zewnętrznego oraz adaptacja budynku na centrum promocji i informacji na Wawelu
beneficjent: Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, kwota całkowita projektu: 18.888.047,18 zł, dofinansowanie z EFRR
w wysokości 13.309.228,29 zł.

Zdjęcia: Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki

W ramach projektu planuje się remont wawelskiej infrastruktury, w tym m.in. drogi
od Bramy Bernardyńskiej wzdłuż muru zewnętrznego do Baszty, placu przed Basztą

Złodziejską z drogą dojazdową, drogi za tzw.
„Białym Murem” wzdłuż Baszty Panieńskiej,
Szlacheckiej do Baszty Sandomierskiej. Zamek Królewski na Wawelu leży na obszarze

historycznego centrum Krakowa wpisanego
na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia atrakcyjności obiektu.
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2. Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie
beneficjent: Miasto Lublin, kwota całkowita projektu: 47.627.692,55 zł, dofinansowanie z EFRR w wysokości 16.397.142,50 zł

Zdjęcia: Miasto Lublin

Projekt dotyczy zabytkowego budynku dawnego klasztoru powizytkowskiego z XVIII w.
wraz z założeniem parkowym stanowiącym
pozostałości ogrodów klasztornych. W ramach projektu planuje się przywrócenie hi-

storycznych walorów przestrzennych obiektu i zapewnienie trwałości technicznej jego
struktury oraz wyposażenie go w instalacje
i urządzenia wynikające z pełnej adaptacji
obiektu dla potrzeb trzech lubelskich instytu-

cji kultury: Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Biura Wystaw Artystycznych.
Projekt realizowany jest w sąsiedztwie obszaru uznanego przez Prezydenta RP za Pomnik
Historii.

3. Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych
beneficjent: Biblioteka Śląska, kwota całkowita projektu: 7.201.554,19 zł, dofinansowanie z EFRR w wysokości 6.119.765,56 zł

Zdjęcia: Biblioteka Śląska

W ramach projektu planuje się stworzenie kompleksowego rozwiązania służącego do pozyskania, opracowania i prezentacji cyfrowej postaci

zbiorów zabytkowych należących do Narodowego Zasobu Bibliotecznego, w tym m.in. w zakresie digitalizacji 26.971 niezwykle cennych dla

polskiej kultury jednostek ewidencyjnych, do
których zaliczyć można inkunabuły, rękopisy,
starodruki, druki ulotne, pocztówki itp.

4. Rewitalizacja Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie
beneficjent: Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie, kwota całkowita projektu: 41.454.025,14 zł, dofinansowanie z EFRR w wysokości 23 303 104,24 zł

Zdjęcia: Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie

Projekt dotyczy zabytkowego budynku Teatru
im. S. Jaracza w Olsztynie, jednej z najważniejszych instytucji kultury północno-wschodniej
Polski. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja
teatru obejmująca przywrócenie historycznego wyglądu budynku, poprawa jego funkcjo-

nalności, podniesienie jakości wyposażenia
technologicznego i nagłośnienia scen teatru,
dostosowanie wyposażenia widowni Dużej
Sceny Teatru do norm europejskich. Planowane prace są kontynuacją i najistotniejszą
częścią kompleksowej rewitalizacji Teatru

prowadzonej w latach 2004-2007. Efektem
będzie nowoczesny obiekt teatralny, będący
unikatowym przykładem doskonałego połączenia zabytkowego historycznego budynku
z najnowszymi rozwiązaniami z zakresu technologii teatralnej.

5. Rewitalizacja i digitalizacja XVII-wiecznego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie – III etap
beneficjent: Muzeum Pałac w Wilanowie, kwota całkowita projektu: 28.911.268 zł, dofinansowanie z EFRR w wysokości 24.574.577 zł

Zdjęcia: Muzeum Pałac w Wilanowie

Projekt stanowi III etap realizacji kompleksowego programu rewitalizacji zespołu pałacowoogrodowego w Wilanowie. W ramach projektu
planuje się m.in. kompleksowe i całościowe
prace rewitalizacyjne czterech zabytkowych

ogrodów (ogrodu wschodniego, północnego,
południowego i ogrodu przy Oranżerii), konserwację elementów architektury ogrodowej,
prace konserwatorsko-restauratorskie wraz
z koniecznym rozpoznaniem warunków kon-

serwatorsko-mikrobiologicznych w obszarze
sześciu prywatnych apartamentów Króla Jana
III Sobieskiego oraz utworzenie wirtualnego
muzeum pod nazwą „Historyczna Rezydencja
Królewska”.

DZIAŁANIE 11.2. Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym
6. Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej
beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa, kwota całkowita projektu: 43.478.742,55 zł, dofinansowanie z EFRR w wysokości 21.739.000 zł

Proj. arch.: „Robi-Projekt” Pracownia Projektowa Andrzej Kozielski

Przedmiotem projektu jest remont istniejącego
budynku Filharmonii z salami koncertowymi
dużą i kameralną oraz budowa budynku zaple-

cza socjalno-administracyjno-technicznego.
Przedsięwzięcie przyczyni się do wzrostu
rangi regionu śląskiego na mapie kulturalnej
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Polski. Realizacja projektu pozwoli zwiększyć ilość organizowanych przez instytucję
wydarzeń kulturalnych z 324 do 380 rocznie
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oraz znacząco wpłynie na poprawę jakości prezentowanego programu kulturalnego.
W wyniku realizacji projektu wzrośnie znaczenie instytucji na arenie międzynarodowej

i ogólnopolskiej – znajduje to odzwierciedlenie
w zakładanej ilości koncertów poza siedzibą
filharmonii (wzrost z 65 do 86 rocznie).
W projekcie zostaną zastosowane innowacyj-

ne rozwiązania technologiczne w odniesieniu
do konstrukcji budynku (przeszklenie w dachowej konstrukcji aluminiowej) oraz wystroju wnętrz.

7. Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach
beneficjent: Filharmonia Śląska, kwota całkowita projektu: 31.477.045 zł, dofinansowanie z EFRR w wysokości 19.327.438 zł

Proj. arch.: Consultor sp. z o.o.

Projekt obejmuje modernizację, nadbudowę
i rozbudowę istniejącego budynku Filharmonii Śląskiej oraz wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt i instrumentarium umożliwiające rozszerzenie oraz uatrakcyjnienie oferty

programowej instytucji. W ramach realizacji
projektu powstanie m.in. ponad 2 tys. m2 nowej powierzchni do prowadzenia działalności
kulturalnej. Infrastruktura Filharmonii zostanie
powiększona o nową przestrzeń. Moderniza-

cja istniejącego budynku umożliwi powstanie
oferty kulturalnej kierowanej do szerokiego
grona odbiorców, w tym m.in. melomanów,
dzieci i młodzieży oraz środowisk twórczych.

8. Galicyjski Rynek – budowa sektora miejskiego w Parku Etnograficznym w Sanoku
beneficjent: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, kwota całkowita projektu: 20.875.850,73 zł, dofinansowanie z EFRR w wysokości
11.851.818,40 zł

Proj. arch.: dr. Jerzy Ginalski, Robert Mrozowski

Projekt przewiduje rekonstrukcję „Galicyjskiego
Rynku” na terenie skansenu. W skład zamierzenia wchodzi 26 drewnianych obiektów kubaturowych, mających powstać na surowym gruncie,
zgrupowanych w formie małego rynku. Obiekty
nie będą miały charakteru zabytkowego. Zosta-

ną odtworzone na podstawie inwentaryzacji architektonicznej będącej w posiadaniu Muzeum.
Zespół zabudowy obejmie obiekty skupiające różne funkcje użytkowe. Część obiektów
będzie wyłącznie pełnić funkcje muzealne,
a inne zostaną zaadoptowane do współczesnych

funkcji. Ponadto powstaną obiekty ukazujące
prace zakładów usługowych na bazie sprzętów
o zabytkowej technologii, w celu demonstracji
ich historycznego sposobu działania (w tym:
poczta, szewc, fotograf, fryzjer, stolarnia, apteka, kuźnia).

DZIAŁANIE 11.3. Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
9. Budynek dydaktyczny PWSFTviT Uczelniane Centrum Dydaktyki Nowych Mediów w Łodzi
beneficjent: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi, kwota całkowita projektu: 30.104.775,73 zł,
dofinansowanie z EFRR w wysokości 25.589.059,37 zł, umowa z 2 lipca 2009 r.
zmieniającej się techniki filmowej i koniecz- zainteresowania usługami oferowanymi przez
ności dostosowywania standardów naucza- uczelnię.
nia do poziomu ogólnoświatowego. Wybudo- Rezultatem projektu ma być poprawa kształwanie Centrum Nowych Mediów pozwoli na cenia i wzrost potencjału dydaktycznego, rozProj. arch.: Grzegorz Dresler
zastosowanie innowacyjnych form nauczania szerzenie oferty edukacyjnej oraz poprawa
Przedmiotem projektu jest budowa Uczelnia- związanych z nowymi technologiami pro- warunków krajowej i międzynarodowej wynego Centrum Dydaktyki Nowych Mediów dukcji filmów. Zapewni to wzrost znaczenia miany kulturowej.
PWSFTviT. Pomysł wybudowania nowocze- uczelni na arenie międzynarodowej. Projekt
snego centrum powstał z powodu szybko wpłynie pozytywnie również na zwiększenie

10. Budowa Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. 25 Czerwca w Radomiu
beneficjent: Gmina Miasta Radom, kwota całkowita projektu: 43.751.592,82 zł, dofinansowanie z EFRR w wysokości 21.728.761,22 zł

Proj. arch.: „ARCHI-RAD 2000” mgr inż. arch. Piotr Wypchło

Przedmiotem projektu jest budowa nowego
budynku dla Zespołu Szkół Muzycznych im.
Oskara Kolberga w Radomiu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Utworzonych zostanie m.in.: 30 sal ćwiczeń indywidualnych, 10
sal dydaktycznych, 2 pracownie informatyczne,
2 sale kształcenia słuchu, 5 sal ćwiczeń, sala

zespołu kameralnego, studio nagrań. Głównymi
beneficjentami będą uczniowie szkoły podstawowej – 300 uczniów, uczniowie gimnazjum
(120), dodatkowo przewidziano miejsce dla
działu młodzieżowego (popołudniowe nauczanie
I i II stopnia) dla około 350 osób. Projekt przewiduje budowę sali koncertowej dla 500 widzów.

Przewiduje się, że z nowo wybudowanej szkoły
korzystać będzie około 1300 uczniów. Celem
nadrzędnym projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji artystycznej. Realizacja projektu przyczyni się do likwidacji barier w dostępie do szkoły dla osób niepełnosprawnych.
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