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Uroczyste otwarcie nowej siedziby

Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.
im. L. Różyckiego w Kielcach

fot. DFE MKiDN

28 września 2011 roku odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania nowej siedziby
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im.
L. Różyckiego w Kielcach. Siedziba powstała jako efekt projektu Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na siedzibę PSM
I i II st. im. L .Różyckiego w Kielcach zre-

alizowanego w ramach XI Priorytetu Kultura
i dziedzictwo kulturowe PO IiŚ. W uroczystości uczestniczyli liczni goście, w tym m.in.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Pan Bogdan Zdrojewski oraz włodarze ziemi
kieleckiej.
W nowej siedzibie powstała sala koncer-

towa na 300 miejsc, sala kameralna oraz
58 sal do indywidualnych ćwiczeń muzycznych, a także pomieszczenia do nauki ogólnokształcącej.
Wartość projektu wynosiła 21,66 mln zł,
unijne dofinansowanie – 15 mln zł.

fot. DFE MKiDN
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Uroczyste otwarcie

Galicyjskiego Rynku w Sanoku

fot. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

16 września 2011 roku odbyło się uroczyste otwarcie Galicyjskiego Rynku w Muzeum Budownictwa
Ludowego w Sanoku. Projekt zrealizowany w ramach XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe
PO IiŚ pn.: Galicyjski Rynek – budowa sektora miejskiego w Parku Etnograficznym w Sanoku.
W uroczystości uczestniczyli liczni goście, w tym m.in. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Pan Bogdan Zdrojewski, władze regionalne i lokalne, turyści oraz mieszkańcy Sanoka.
W wyniku projektu zrekonstruowano
centrum małego podkarpackiego miasta
z drugiej połowy XIX i początku XX wieku,
z jego wszystkimi funkcjami gospodarczymi i kulturowymi. Wokół czworobocznego
placu wzniesiono 26 drewnianych budynków, których rozmieszczenie i zróżnicowanie funkcjonalne stanowi typowy układ galicyjskiego miasteczka. Wybudowano repliki
konkretnych budowli oraz wzniesiono oryginalne obiekty z kilkunastu podkarpackich
miejscowości o charakterze mieszkalnym,
mieszkalno-produkcyjnym, mieszkalno-handlowym i mieszkalno-usługowym.
W obrębie galicyjskiego rynku będą poka-

zywane najbardziej typowe i najistotniejsze przejawy życia społecznego i gospodarczego okresu lat 80. XIX w. do II wojny
światowej. I tak w miasteczku tym znajdują się takie obiekty jak m.in.: poczta, urząd
gminy, remiza, apteka, domy żydowskie,
warsztat ślusarsko-kowalski oraz zakłady:
stolarski, fryzjerski, krawiecki, szewski,
zegarmistrzowski i fotograficzny. Znaleźli
tu także swoje miejsce lekarz, nauczyciel,
piekarz, woźnica ale również i zwykli rolnicy. Wszystkie wnętrza w wymienionych
obiektach są wyposażone w stosowne
meble z epoki, sprzęty i urządzenia dające zwiedzającym pełny obraz życia, pracy
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i wypoczynku mieszkańców galicyjskiego
miasteczka – Polaków, Żydów i Ukraińców.
Część obiektów będzie normalnie funkcjonować i stanie się ostoją ginących zawodów. Stworzono także obiekty pokazujące
prace zakładów usługowych na bazie zabytkowych sprzętów i technologii.
Wartość projektu wynosiła 20,875 mln zł,
unijne dofinansowanie – 11,851 mln zł.
Prace budowlane rozpoczęto w grudniu
2009 roku, a zakończono 30 czerwca
2011 roku.
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fot. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

fot. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

fot. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

6

UROCZYSTE PODPISANIE AKTU EREKCYJNEGO

W AKADEMII MUZYCZNEJ
WE WROCŁAWIU

fot. Wiktor Rzeżuchowski

26 września 2011 roku w Akademii Muzycznej we Wrocławiu odbyło się uroczyste podpisanie aktu
erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego budynku Akademii Muzycznej.
W uroczystości wziął udział Pan Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Po złożeniu pod aktem erekcyjnym podpisów – w obecności Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego oraz władz miasta – na terenie
budowy wmurowany został kamień węgielny nowej inwestycji.
Inwestycja pn.: Rozbudowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu – Budowa sali muzyczno-dydaktycznej wraz z infrastrukturą
realizowana jest w ramach działania 11.3:
Infrastruktura Szkolnictwa Ar tystycznego,

XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.
W ramach projektu powstaną: sala koncer towa duża i mała, dwa zespoły pomieszczeń studyjnych zapewniających
warunki do nagrań i realizacji muzyki
oraz zespół sal wykładowych, ćwiczeniowych i dydaktycznych. Projekt przewiduje też rozszerzenie istniejącej ofer ty
edukacyjnej poprzez utworzenie nowych

proj. arch.: J. Aurelia Sikiewicz
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kierunków i specjalności (m.in. Interdyscyplinarny Zakład Reżyserii Dźwięku,
Zakład Scenografii Operowej i Teatralnej,
Muzykoterapia, Studia Kompozycji Komputerowej).
Projektowi o war tości całkowitej 51,8 mln
zł przyznano dofinansowanie ze środków
UE w wysokości 33,9 mln zł.
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RELACJA Z WARSZAWSKIEJ RE-PREMIERY

FILMU „MANIA”

4 września 2011 roku w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej, goszczącej ponad tysiąc osób,
odbyła się światowa re-premiera filmu „Mania. Historia pracownicy fabryki papierosów” z 1918 roku
z polską gwiazdą Polą Negri oraz muzyką Jerzego Maksymiuka w wykonaniu na żywo Wrocławskiej
Orkiestry Kameralnej Leopoldinum.
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fot. Filmoteka Narodowa

Ten niezwykle uroczysty wieczór otworzył
przyjazd maestro Jerzego Maksymiuka
oraz Joanny Trzepiecińskiej zabytkowym
Daimlerem z 1939 roku. Przywitał ich
Dyrektor Filmoteki Narodowej – Tadeusz
Kowalski.
Joanna Trzepiecińska była gościem specjalnym wieczoru i wykonała przy akompaniamencie orkiestry utwór „Po Romansie”. W foyer Filharmonii Narodowej
zaprezentowano multimedialną wystawę
Muzeum Kinematografii w Łodzi – „Pola
Negri. Legenda kina”. Dostępna była także
książka Mariusza Kotowskiego pt. „Pola

Negri. Legenda Hollywood” wydana przez
Prószyński i S-ka. Wręczano również gratisowy multimedialny przewodnik po książce autora i filmie „Mania” (wyd. Prószyński
i S-ka i Filmoteka Narodowa).
Pokaz filmu „Mania”, oraz jego cyfrowa rekonstrukcja w zaawansowanej technologii
4K zrealizowane zostały w ramach projektu Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece
Narodowej w Warszawie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturo-
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we Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.
Wydarzenie zostało włączone do Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji 2011 i rozpoczęło międzynarodowe
tournée filmu „Mania” w pięciu stolicach
Europy: Paryżu (12 września), Madrycie
(29 września), Londynie (13 października), Kijowie (29 października) i Berlinie
(8 listopada) w ramach Polskiej Prezydencji 2011.
Więcej informacji o projekcie na stronie
Filmoteki Narodowej: www.nitrofilm.pl
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Nowa publikacja edukacyjna POIiŚ
Poniżej prezentujemy wydaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Depar tament Funduszy Europejskich
i Depar tament Szkolnictwa Ar tystycznego

i Edukacji Kulturalnej) książeczkę edukacyjną pt.: Dydko i plastyka. Autorką tekstu jest Zofia Stanecka, natomiast ilustracje przygotowała Joanna Zagner-Kołat.

Publikacja, przeznaczona dla dzieci
w wieku 5-7 lat, jest już drugą z serii książeczek z zakresu edukacji kulturalnej dla
najmłodszych czytelników.
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Badanie ewaluacyjne dotyczące wdrażania
XI Priorytetu
Zgodnie z tegorocznym planem ewaluacji Departament Funduszy Europejskich MKiDN zlecił przeprowadzenie badania ewaluacyjnego dotyczącego problemów ze stosowaniem prawa zamówień
publicznych w XI Priorytecie PO IiŚ. Badanie realizowane było przez konsorcjum projektowe w składzie: Agrotec Polska Sp. z o.o. oraz Polinvest Sp. z o.o. od maja do sierpnia 2011 roku i objęło
56 projektów realizowanych w ramach XI Priorytetu PO IiŚ. Głównymi celami badania były:
• Identyfikacja i ocena problemów związanych z realizacją zamówień publicznych oraz innych sposobów wyłaniania
wykonawców-dostawców.
• Wskazanie najlepszych modelowych
rozwiązań we wdrażaniu PZP z uwzględnieniem specyfiki XI Priorytetu PO IiŚ.
Badanie wykazało, iż beneficjenci XI Priorytetu PO IiŚ generalnie są dobrze przygotowani do prowadzenia procedur PZP,
mają odpowiednie przygotowanie mery-

toryczne oraz właściwe zaplecze organizacyjne. Mimo to ewaluatorzy wskazują
kilka elementów, stanowiących utrudnienie w realizacji procedur PZP. Nie tworzą
one jednak systemowych barier. Są to
problemy wynikające ze specyfiki sektora kultury, do których należy zaliczyć
m.in.: specyfikę usług konserwatorskich
oraz zabytkowy charakter wielu obiektów
poddawanych konserwacji. Każdy z tych
elementów pociąga za sobą istotne konsekwencje i utrudnienia w stosowaniu PZP

(np. kwestia robót dodatkowych). Beneficjenci popełniali także naruszenia ustawy
PZP, skutkujące nałożeniem korekt finansowych, ich skala nie jest duża i nie grozi
niewykorzystaniem alokacji finansowej dla
poszczególnych działań.
Zrealizowane badanie pozwoliło także sformułować szereg dobrych praktyk i modelowych rozwiązań we wdrażaniu PZP dla
projektów realizowanych w ramach XI Priorytetu PO IiŚ, które podniosą skuteczność
prowadzenia zamówień publicznych.

Dotychczas podpisane umowy i poziom wydatkowania
na dzień 30 września (na podstawie KSI)
Na dzień tworzenia niniejszego biuletynu, tj. na 30 września 2011 r., Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego jako Instytucja Pośrednicząca dla XI Priorytetu PO IiŚ miało podpisanych 57 umów
na dofinansowanie projektów.

2 050 615 551,13 zł,
w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 920 266 181,04 zł.
Łączna wartość dofinansowania projektów wynosi

Do 29 września br. MKiDN przekazało
do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
(Instytucji Cer tyfikującej) wnioski o płatność na łączną kwotę 667 872 010,64 zł,
w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego 493 257 547,80 zł. Ponadto, zatwierdzone zostały kolejne wnioski
o płatność na łączną kwotę wydatków
kwalifikowanych 58 511 588,59 zł, w tym
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego 42 412 197,87 zł.
Tym samym, założona prognoza wydatków
na III kwar tał br. została osiągnięta.
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