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ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA

Zakończenie inwestycji Państwowej Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Bielsku-Białej
3 września 2010 roku nastąpiło uroczyste otwarcie i przekazanie do użyt-

Placówka ta oferuje uczniom udział w prowadzonych licznie zespołach

ku obiektu zrealizowanego w ramach Działania 11.3 „Rozwój infrastruk-

orkiestrowych, chóralnych i kameralnych oraz na zasadzie zajęć fakul-

tury szkolnictwa artystycznego” pt. Sala koncertowa i jej wyposażenie

tatywnych w „Studiu muzyki komputerowej”.

w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole
Muzycznej I i II stopnia w Bielsku-Białej. Budynek Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Bielsku-Białej
Beneficjentem inwestycji jest Państwowa
Fot. Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Bielsku-Białej

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II
stopnia im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej.
Kwota całkowita projektu wyniosła 19,4
mln zł, zaś suma dofinansowania z EFRR
to 16,3 mln zł.
Scena o powierzchni 100 m kw. pomieści orkiestrę symfoniczną. Salę przewidziano na 340 miejsc. W ramach całego
projektu szkoła kupiła też instrumenty.
Do sali przylega profesjonalne i kompletnie wyposażone studio nagrań.
W budynku jest jeszcze pięć większych
sal do ćwiczeń (m.in. do rytmiki) oraz
16 mniejszych. Podczas koncertów
będą one wykorzystywane jako garderoby, a na co dzień uczniowie będą mogli ich używać jako pomieszcze-

Szkoła prowadzi szeroką działalność kulturotwórczą. Do najważniej-

nia do nauki gry na instrumentach.

szych form działalności można zaliczyć współudział w organizowanych
corocznie imprezach muzycznych, takich jak:

Uroczystemu otwarciu obiektu, w którym wzięli udział między innymi

•

Festiwal Kompozytorów Polskich w Bielsku-Białej

przedstawiciele władz miasta oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

•

Jesienny Festiwal Muzyczny „ALKAGRAN” w Czechowicach Dzie-

Narodowego, towarzyszył koncert uczniów i absolwentów szkoły.

dzicach.

Jest to pierwszy oddany do użytku obiekt szkolny – zrealizowany w ra-

Organizowanych jest wiele koncertów będących prezentacją szkolnych

mach XI Priorytetu PO IiŚ.

orkiestr, chórów, zespołów i solistów.

Obecnie do szkoły uczęszcza ok. 350 uczniów, a jej struktura przedsta-

Szkoła zaspokaja także coraz większe zapotrzebowanie na imprezy mu-

wia się następująco:

zyczne służące umuzykalnianiu dzieci i młodzieży w bielskich szkołach

1. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia – sześć lat nauki na

i przedszkolach. W tym zakresie prowadzi ożywioną działalność dydak-

instrumentach: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet,

tyczno-artystyczną.

klarnet, saksofon, obój, fagot, trąbka, waltornia, puzon, klawesyn,
harfa, fortepian, gitara, akordeon, perkusja.
2. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia: sześć lat nauki (trzyletnie gimnazjum i trzyletnie liceum)
•

•

Chlubą szkoły jest orkiestra symfoniczna prowadzona przez dyrektora Andrzeja Kucybałę. Liczne kontakty zagraniczne z innymi szkołami
umożliwiły młodzieży koncertowanie w wielu krajach, jak: Szwecja,

Wydział instrumentalny: skrzypce, altówka, wiolonczela, kon-

Szwajcaria, Niemcy, Anglia, Francja i Włochy. Zagraniczni goście

trabas, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia,

w ramach rewizyt koncertowali dla bielskiej publiczności, a wzajem-

puzon, klawesyn, harfa, akordeon, gitara, fortepian.

ne kontakty umożliwiały nawiązanie nowych znajomości i trwałych

Kierunek rytmiki.

przyjaźni.

3
MKiDN_biuletyn_8.indd 3

2010-12-22 03:21:59

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA

Fot. Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Bielsku-Białej

Fot. Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Bielsku-Białej

Sala koncertowa Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Bielsku-Białej

Zakończenie inwestycji Zespołu Szkół Muzycznych
im. Oskara Kolberga w Radomiu
Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Muzycznych Budynek Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu
im. Oskara Kolberga przy ul. 25 Czerwca 70 w Radomiu
została rozpoczęta w grudniu 2008 roku, a zakończyła się
uroczystym otwarciem 1 września 2010 roku
Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 43,7 mln zł. Wy-

Nowy trzykondygnacyjny obiekt został zaprojektowany
z myślą o zapewnieniu uczniom najlepszych możliwych
warunków. Ulokowany jest na skraju parku, posiada sale
dydaktyczne oddalone od hałasu ulicznego oraz sale
kształcenia słuchu i sale ćwiczeń indywidualnych z izolacją
akustyczną. Sala koncertowa mieści 500 osób i umożliwia

Fot. Gmina Miasta Radom

sokość dofinansowania UE stanowi 21,7 mln zł.
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ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. OSKARA KOLBERGA W RADOMIU

przeprowadzanie konkursów muzycznych oraz koncertów. W szko- Sala koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu
Fot. Gmina Miasta Radom

le znajduje się także sala kameralna, studio nagrań oraz reżyserka.
Program Zespołu Szkół Muzycznych obejmuje dział nauczania ogólnokształcącego, tj. szkołę podstawową, gimnazjum i liceum oraz
szkołę muzyczną I i II stopnia. Realizacja projektu przyczyniła się do
likwidacji barier w dostępie do szkoły dla osób niepełnosprawnych.
Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji artystycznej i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w zakresie szkolnictwa artystycznego.
Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu prowadzi rekrutację uczniów w zależności od ich wieku do:
•
•
•

Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia realizującej program szkoły podstawowej i szkoły muzycznej

W Zespole Szkół Muzycznych prowadzone są następujące sekcje mu-

Szkoły Muzycznej I stopnia (dział dziecięcy), której program prze-

zyczne:

widuje przedmioty muzyczne

•

Sekcja teorii muzyki

Szkoły Muzycznej I stopnia (dział młodzieżowy), która prowadzi mak-

•

Sekcja instrumentów strunowych

symalnie 4-letni program nauczania przedmiotów muzycznych (nauka

•

Sekcja fortepianu

gry na instrumentach dętych, perkusji, akordeonie, wiolonczeli, kontra-

•

Sekcja akordeonu, organów, fortepianu obowiązkowego i akompa-

basie)
•

Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia, realizującej pro-

niamentu
•

Sekcja instrumentów dętych i perkusji.

gram gimnazjum, liceum i średniej szkoły muzycznej
•

Szkoły Muzycznej II stopnia, która zakłada program średniej szkoły

Uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych otrzymują liczne nagrody i wy-

muzycznej tylko z zakresu przedmiotów muzycznych.

różnienia na wielu festiwalach i konkursach w kraju.

Fot. Gmina Miasta Radom

Budynek Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu
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PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE W RAMACH XI PRIORYTETU „KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE”

Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach XI Priorytetu
„Kultura i dziedzictwo kulturowe” PO IiŚ w III kwartale 2010 roku
Projekt pod nazwą DOKOŃCZENIE MODERNIZACJI FORMY

pozwoli również na łączenie różnych form i gatunków artystycznych,

ZEWNĘTRZNEJ FILHARMONII OPOLSKIEJ WRAZ Z ELEMENTAMI

a co za tym idzie, na zwiększenie atrakcyjności koncertów poprzez wy-

USPRAWNIEŃ TECHNICZNYCH złożony przez Filharmonię

korzystanie multimediów. Zaplanowane są też rozwiązania ułatwiające

Opolską im. Józefa Elsnera w Opolu w ramach Działania 11.2

dostęp do koncertów osobom niepełnosprawnym.

„Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu
ponadregionalnym” PO IiŚ

Całkowita wartość projektu wynosi 32,32 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 20 mln zł. Beneficjentem środków jest Filharmonia

Data podpisania umowy: 2 lipca 2010 roku.
Celem projektu jest powiększenie istniejącej po-

Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu – samorządowa instytucja kultury.
Wizualizacja budynku Filharmonii Opolskiej
Proj. arch. Autorska Pracownia Projektowa „ARCH-STUDIO”

wierzchni Filharmonii z przeznaczeniem na koncerty
kameralne. Nad nową częścią foyer zaprojektowano taras połączony przeszklonym łącznikiem z istniejącą galerią. Będzie on pełnić funkcję foyer dla
sali koncertowej, przestrzeni wystawienniczej oraz
miejsca dla koncertów kameralnych. W wyniku
wdrożenia projektu poprawi się stan infrastruktury
Filharmonii Opolskiej, a także poziom oferty kulturalnej. Polepszy się również jakość odbioru koncertów dzięki zamontowaniu nowego nagłośnienia,
multimediów i oświetlenia. Ponadto wprowadzone
zostaną nowe usługi, m.in. krótkie prezentacje audiowizualne z koncertów będą zamieszczane na
stronie internetowej Filharmonii Opolskiej. Projekt

Projekt pod nazwą BUDOWA EUROPEJSKIEGO CENTRUM

materiałów na cele naukowe. Utworzony zostanie również wydział

SOLIDARNOŚCI W GDAŃSKU złożony przez Gminę Miasta

wystawienniczo-edukacyjny. Będzie on prowadził stałą ekspozycję po-

Gdańsk w ramach Działania 11.2 „Rozwój oraz poprawa

święconą „Solidarności”. Do realizacji tego zadania posłuży między in-

stanu infrastruktury kultury o znaczeniu
ponadregionalnym” PO IiŚ

Wizualizacja budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku

Główną ideą Europejskiego Centrum Solidarności
(ECS) jest zachowanie pamięci o przesłaniu „Solidarności” i wskazanie równocześnie jego aktualności i uniwersalizmu oraz przekazanie jej dziedzictwa
potomnym. ECS jest również ośrodkiem naukowobadawczym, zajmującym się zagadnieniami wolności oraz propagującym dorobek „Solidarności”.
W ramach organizacji ECS powstanie m.in. wydział
zbiorów historycznych i informacji naukowej, który
będzie zajmował się katalogowaniem, naukowym
opracowywaniem oraz udostępnianiem zebranych

Proj. arch. Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe „FORT”

Data podpisania umowy: 14 lipca 2010 roku.
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PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE W RAMACH XI PRIORYTETU „KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE”

nymi nowoczesne, interaktywne muzeum oraz multimedialne archiwum

roku zostały podpisane historyczne Porozumienia Sierpniowe wraz z II

i biblioteka gromadząca, a także zabezpieczająca dziedzictwo „Solidar-

Bramą Stoczni oraz promenadą wolności – szerokim traktem spacero-

ności”, które dziś jest bardzo rozproszone. W zamierzeniu twórców

wym prowadzącym do nabrzeża, stanowić będą jego integralną część.

ECS będzie ośrodkiem współpracy oraz integracji.
Całkowita wartość projektu wynosi 292,80 mln zł, w tym dofinansowaInstytucja ma powstać w Gdańsku, w historycznym miejscu na terenie

nie ze środków UE – 140,15 mln zł. Beneficjentem projektu jest Gmina

Stoczni Gdańskiej przy placu Solidarności. Sala BHP, w której w 1980

Miasta Gdańsk.

Projekt pod nazwą BUDOWA SALI KONCERTOWEJ

czenia na zbiorowe i indywidualne zajęcia dydaktyczne. Zespół Szkół

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ MUZYCZNYCH W SOSNOWCU złożony

Muzycznych im. Jana Kiepury w Sosnowcu posiada ambitny program

przez Gminę Sosnowiec w ramach Działania 11.3

edukacyjny oraz kulturalny, przewidujący wiele imprez, w tym ogólno-

„Rozwój infrastruktury szkolnictwa artystycznego” PO IiŚ

polskich i międzynarodowych. Nowa sala koncertowa umożliwi jego
realizację.

Data podpisania umowy: 26 lipca 2010 roku.
Głównym celem tego projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji
Realizacja projektu zakłada budowę sali koncertowej z zapleczem,

artystycznej i kulturalnej. Projekt wpłynie przede wszystkim na popra-

w którym znajdą się sale ćwiczeń dla uczniów oraz pomieszczenia na

wę jakości oferty edukacyjnej poprzez stworzenie nowoczesnej bazy

zbiorowe i indywidualne zajęcia dydaktyczne przy Zespole Szkół Mu-

warsztatowej oraz zapewnienie właściwych warunków do prezentacji

zycznych w Sosnowcu. Wybudowany obiekt będzie posiadał wysokie

talentu młodych artystów (uczniów szkoły, a także młodzieży biorącej

parametry akustyczne. Pomieszczenia powstałe w ramach projektu

udział w warsztatach, konkursach i koncertach).

służyć będą do organizacji ogólnopolskich koncertów, przesłuchań,
międzynarodowych konkursów muzycznych, audycji muzycznych oraz

Całkowita wartość projektu wynosi 41,18 mln zł, w tym dofinansowa-

małych form scenicznych. Projekt nowej sali koncertowej obejmuje

nie ze środków UE – 20,59 mln zł. Beneficjentem projektu jest Gmina

także zaplecze, w którym znajdować się będą sale ćwiczeń dla uczniów

Sosnowiec.

klasy perkusji (wymagające wyciszenia), sale ćwiczeń oraz pomiesz-

Fot. Zbigniew Gliwa

Wizualizacja sali koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu
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Projekt pod nazwą UTWORZENIE MUZEUM FORTYFIKACJI

XIX wieku. Inwestycja pozwoli także wzmocnić funkcje kulturowe Sta-

I BRONI W OBRĘBIE BASTIONU III I ARSENAŁU W ZAMOŚCIU

rego Miasta, uatrakcyjnić Starówkę oraz lepiej wykorzystać istniejące

złożony przez Miasto Zamość w ramach Działania 11.1

zasoby kulturalne miasta.

„Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu
ponadregionalnym” PO IiŚ

Całkowita wartość projektu wynosi 27,54 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 20 mln zł. Beneficjentem projektu jest Miasto

Data podpisania umowy: 28 lipca 2010 roku.

Zamość.

Wizualizacja: Zakład Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich Instytutu
Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej

Projekt polega na utworzeniu zespołu muzealnego pod nazwą „Muzeum Fortyfikacji i Broni” na Starym Mieście w Zamościu. Przewiduje
wykonanie m.in. rekonstrukcji wału fortecznego przy murze kurtyny
od Bastionu III do Bramy Szczebrzeskiej z realizacją pod wałem obiektu ekspozycyjnego Muzeum. Zamierza się rozszerzenie, wzbogacenie
i restrukturyzację istniejącego Muzeum Barwy i Oręża wraz z modernizacją i remontem konserwatorskim obecnej siedziby muzeum – Arsenału oraz remont konserwatorski z rekonstrukcją niezachowanego
fragmentu i adaptację 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

Projekt pod nazwą BUDOWA NOWEGO

Wizualizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

BUDYNKU ORAZ ROZBUDOWA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU AKADEMII
SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE
złożony przez Akademię Sztuk Pięknych
w Warszawie w ramach Działania 11.3
„Rozwój infrastruktury szkolnictwa
artystycznego” PO IiŚ
Data podpisania umowy:
30 lipca 2010 roku.
Projekt zakłada wybudowanie nowego
i rozbudowę istniejącego budynku na
potrzeby ASP w Warszawie, jednej z najbardziej rozpoznawalnych w kraju uczelni
przywrócenie historycznego wyglądu gmachu już istniejącego, likwidację powstałej
po II wojnie światowej nadbudowy oraz
modernizację niektórych elementów wewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania starego i nowego gmachu. W części
przylegającej do starego budynku zostanie
wybudowany nowy, pięciokondygnacyjny

Proj. arch. JEMS Architekci Sp. z o.o.

o profilu artystycznym. Planowane jest
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budynek wraz z aulą, salami wykładowymi, pracowniami rzeźby oraz

wacyjnych kierunków kształcenia w dziedzinie edukacji artystycznej

pracowniami scenografii.

i kultury.

Realizacja projektu pozwoli na poszerzanie oferty edukacyjnej po-

Całkowita wartość projektu wynosi 65,54 mln zł, w tym dofinansowa-

przez utworzenie nowoczesnej bazy warsztatowej o wysokim stan-

nie ze środków UE – 41,14 mln zł. Beneficjentem projektu jest Akade-

dardzie. Przyczyni się to do zwiększenia dostępu do nowych i inno-

mia Sztuk Pięknych w Warszawie.

Projekt pod nazwą BUDOWA EUROPEJSKIEGO OŚRODKA

małej architektury oraz wykonana będzie renowacja parku. Następnie

PRAKTYK TEATRALNYCH W GARDZIENICACH złożony przez

będą odnowione te, które zostały przekazane na własność Ośrodka

Ośrodek Praktyk Teatralnych w Gardzienicach w ramach

w 2008 roku.

Działania 11.1 „Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
o znaczeniu ponadregionalnym” PO IiŚ

Realizacja projektu pozwoli rozwiązać istniejące problemy lokalowe i da

Data podpisania umowy: 4 sierpnia 2010 roku.

kwencji przekształcenie Gardzienic w „wielokulturową wioskę”, która

W ramach projektu przewiduje się realizację prac remontowo-konser-

westycyjnych sam ośrodek stanie się miejscem, w którym przede

możliwość rozwinięcia dotychczasowych działań instytucji i w konsestanie się miejscem twórczych spotkań. Pod względem działań inwatorskich przy obiektach należących do Ośrodka Praktyk Teatralnych

wszystkim możliwe będzie realizowanie dotychczasowej działalności

w Gardzienicach, tj. kompleksu pałacowego (pałacu, spichlerza, bu-

teatralnej. Zakończenie tego programu zwiększy możliwości prezentacji

dynku gospodarczego, tzw. Szopy, Oficyny Północnej). Wszystkie są

artystycznych.

w złym stanie technicznym.
Całkowita wartość projektu wynosi 19,95 mln zł, w tym dofinansowaPrace budowlane będą prowadzone w dwóch etapach. Najpierw zosta-

nie ze środków UE – 16,96 mln zł. Beneficjentem projektu jest Ośrodek

ną przebudowane obiekty na potrzeby Ośrodka i postawione budynki

Praktyk Teatralnych w Gardzienicach.

Proj. arch. dr arch. Jerzy Uścinowicz

Wizualizacja pałacu
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PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE W RAMACH XI PRIORYTETU „KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE”

Projekt pod nazwą REWITALIZACJA W ZAKOPANEM

Całkowita wartość projektu wynosi 37,83 mln zł, w tym dofinansowa-

– PRZEBUDOWA TEATRU IM. S.I. WITKIEWICZA złożony przez

nie ze środków UE – 25,15 mln zł. Beneficjentem projektu jest Teatr im.

Teatr im. S. Witkiewicza w Zakopanem w ramach Działania 11.2

S. Witkiewicza w Zakopanem.

„Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu
Wizualizacja Teatru im. S. Ignacego Witkiewicza w Zakopanem
Proj. arch. mgr inż. Andrzej Morduła

ponadregionalnym” PO IiŚ
Data podpisania umowy: 7 sierpnia 2010 roku.
Przedmiotem projektu jest modernizacja gmachu teatru, która obejmie: rozbudowę, remont
i przebudowę małej i dużej sceny wraz z instalacjami i przystosowaniem do potrzeb osób
niepełnosprawnych, inwestycje w nowoczesne
systemy ICT i wizualne oraz wykonanie badań
akustycznych po wzniesieniu nowego stropu na
widowni dużej sceny. Utworzona zostanie także
nowa scena sezonowa na 100 miejsc.
W efekcie zapewniona będzie poprawa już istniejącej infrastruktury ponadregionalnej instytucji kultury, nastąpi też zwiększenie dostępu do
kultury. Wykonanie projektu umożliwi przygotowanie bogatszej oferty kulturalnej teatru.

Projekt pod nazwą KAZIMIERZ DOLNY ORAZ WYBRANE ZESPOŁY

Realizacja inwestycji przyczyni się do przywrócenia zabytkowym ze-

ZABYTKOWE POWIŚLA LUBELSKIEGO – RENOWACJA I OCHRONA

społom dawnego blasku przy zachowaniu maksymalnej ilości substan-

DZIEDZICTWA złożony przez Archidiecezję Lubelską z siedzibą

cji z czasów powstania obiektu. Renowacja historycznych i cennych

w Lublinie w ramach Działania 11.1 „Ochrona i zachowanie

zabytków Powiśla Lubelskiego wpłynie znacząco na zachowanie uni-

dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym” PO IiŚ

katowych w skali kraju obiektów. Udostępnione zostaną zabytkowe
budynki zamknięte dla zwiedzających. Ponadto podniesie się poziom

Data podpisania umowy: 6 września 2010 roku.

bezpieczeństwa zabytków.

Przedmiotem projektu są prace remontowo-konserwatorskie cennych,

Całkowita wartość projektu wynosi 42,97 mln zł, w tym dofinansowa-

mających znaczenie ponadregionalne, zabytkowych kościołów usytu-

nie ze środków UE – 24 mln zł. Beneficjentem projektu jest Archidiece-

owanych na Powiślu Lubelskim i skupionych wokół Kazimierza Dol-

zja Lubelska z siedzibą w Lublinie.

nego, o unikatowym w skali kraju układzie urbanistycznym i wysokim
potencjale artystycznym.
Projekt dotyczy rewitalizacji, konserwacji, renowacji zabytkowych
obiektów sakralnych zlokalizowanych w 8 miejscowościach w powiatach puławskim i opolskim: Baranów, Puławy, Kurów, Kazimierz Dolny,
Wąwolnica, Wilków, Łaziska i Józefów n. Wisłą. Dodatkowym założeobiekty oraz program kulturowy z nimi związany za pośrednictwem
Internetu. Realizowane inwestycje zostaną również objęte specjalnym
systemem zabezpieczeń. Szlak zespoli wszystkie obiekty inwestycji, tworząc naturalne relacje między terenami wiejskimi i miejskim,
oraz złączy znane w świadomości społecznej miasto Kazimierz Dolny
z miejscowościami skupionymi wokół miasta.

Fot. Archidiecezja Lubelska

niem projektu jest utworzenie wirtualnej instytucji kultury, prezentującej
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PROJEKTY W KOMISJI EUROPEJSKIEJ / SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW XI PRIORYTETU

Projekty w Komisji Europejskiej
W III kwartale 2010 roku do Komisji Europejskiej zostały przekazane

Do tej pory pozytywną decyzję Komisji Europejskiej potwierdzającą do-

dwa kolejne „duże” projekty indywidualne, w celu potwierdzenia ich

finansowanie uzyskały dwa projekty, tj. „Budowa Opery i Filharmonii

dofinansowania. 13 lipca br. MKiDN przekazało projekt pt. „Budowa

Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku” oraz „Budowa

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie” złożony przez Miasto Stołecz-

Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu”.

ne Warszawa, a 17 września br. projekt pt. „Budowa Europejskiego
Centrum Solidarności w Gdańsku”, którego beneficjentem jest Gmina
Miasta Gdańsk.

Szkolenia dla beneficjentów XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe”
PO IiŚ w III kwartale 2010 roku
W III kwartale 2010 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja
Pośrednicząca zorganizowało 2 szkolenia dla
beneficjentów XI Priorytetu PO IiŚ.
W dniach 24–25 sierpnia 2010 roku odbyło
się szkolenie z zakresu „Rozliczania i płynności finansowej w projektach współfinansowanych w ramach XI priorytetu PO liŚ,
w tym księgowanie operacji, rozliczanie
robót budowlanych, kosztów osobowych,
archiwizacja dokumentów, sprawozdawczość, kontrole realizacji projektu. Kwalifikowalność wydatków w ramach XI Priorytetu

Fot. APEXnet

PO liŚ”.

Szkolenie prowadzone było przez ekspertów
zewnętrznych. Chęć uczestnictwa w szkoleniu wyraziło 59 instytucji (beneficjentów priorytetu), w pierwszym dniu szkolenia uczestniczyły 103 osoby, w drugim 101.
W dniach 20–21 września 2010 roku z udziałem ekspertów zewnętrznych odbyło się drugie szkolenie zorganizowane przez MKiDN
(IP). W trakcie pierwszego dnia szkolenia
omawiane były kwestie związane z „Prawem
Fot. APEXnet

zamówień publicznych po nowelizacji oraz taryfikatorem korekt finansowych za naruszenie
prawa zamówień publicznych”. Drugi dzień
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SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW XI PRIORYTETU / DOTYCHCZAS PODPISANE UMOWY

szkolenia dotyczył „podatku VAT w ramach projektów realizowanych
w XI Priorytecie PO IiŚ”.
W szkoleniu udział wzięło 59 instytucji (beneficjentów priorytetu),
w pierwszym dniu szkolenia uczestniczyło 119 osób, w drugim 112.
W IV kwartale 2010 roku planowane jest jednodniowe szkolenie
z zakresu wymogów dotyczących informacji i promocji inwestycji XI
Priorytetu PO IiŚ. Do udziału w szkoleniu zostaną zaproszeni przedstawiciele beneficjentów, których projekty są realizowane w ramach XI

Fot. APEXnet

Fot. APEXnet

Priorytetu PO IiŚ.

Dotychczas podpisane umowy i poziom wydatkowania
Do 30 września 2010 roku MKiDN jako Instytucja Pośredniczą-

łączną kwotę 323 064 591,61 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Roz-

ca dla XI Priorytetu PO IiŚ podpisało 53 umowy na dofinansowa-

woju Regionalnego 251 923 033,40 zł. Ponadto zatwierdzone zostały

nie projektu. Łączna wartość dofinansowania projektów wynosi

kolejne wnioski o płatność na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych

1 653 303 175,48 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

22 051 520,25 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu

nalnego 1 537 566 417,90 zł.

Rozwoju Regionalnego 18 301 783,70 zł. Zostaną one przekazane do
Instytucji Certyfikującej w kolejnych miesiącach.

Do końca września 2010 roku MKiDN przekazało do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Instytucji Certyfikującej) wnioski o płatność na

Publikacja finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Pomocy Technicznej
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.
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