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Nabór
wniosków
W dniu 1 marca 2012 roku został ogłoszony nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.2 „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury
o znaczeniu ponadregionalnym” oraz Działania 11.3 „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”
XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Pozwoli on na realizację kolejnych projektów ważnych z punktu widzenia rozwoju
polskiej kultury, wpływających bezpośrednio na jakość prezentowanej w naszym kraju oferty
kulturalnej i zwiększających uczestnictwo w kulturze mieszkańców Polski.
W ramach działania 11.2 dofinansowane zostaną projekty z zakresu budowy, rozbudowy, remontu i przebudowy instytucji kultury oraz zakupu i remontu trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej (wyłącznie jako jeden z elementów projektu). Biorąc pod uwagę
ponadregionalny charakter inwestycji minimalna wartość projektu wynosi 20 mln zł. Dla projek-
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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Ogłoszono nabór wniosków w trybie
konkursowym o dofinansowanie projektów
w ramach Działania 11.2 „Rozwój oraz
poprawa stanu infrastruktury kultury
o znaczeniu ponadregionalnym” oraz
Działania 11.3 „Infrastruktura szkolnictwa
artystycznego” XI priorytetu „Kultura
i dziedzictwo kulturowe” Programu
Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.
tów, gdzie beneficjentami są instytucje kultury państwowe oraz współprowadzone z ministrem
właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz archiwa państwowe minimalna
wartość projektu wynosi 4 mln zł.
W ramach działania 11.3 dofinansowane zostaną projekty z zakresu budowy, rozbudowy i remontu szkół i uczelni artystycznych oraz zakup i remont trwałego wyposażenia do prowadzenia
działalności edukacyjnej i kulturalnej w szkołach i uczelniach artystycznych (wyłącznie jako jeden z elementów projektu). Ponadto przewiduje się wsparcie cyfryzacji zasobów bibliotecznych
szkół i uczelni artystycznych (jako jeden z elementów projektu). Minimalna wartość projektu
wynosi 4 mln zł.
Ocena składa się z preselekcji oraz oceny ostatecznej, przeprowadzonych jednocześnie.
W związku z tym wymagana jest pełna dokumentacja projektowa w momencie naboru wniosków. Alokacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na konkurs w Działaniu
11.2 to 46 mln zł, a rezerwa na procedurę odwoławczą wynosi 10% alokacji, tj. 5,1 mln zł. W działaniu 11.3 alokacja wynosi 68,5 mln zł, a rezerwa na procedurę odwoławczą wynosi 7,6 mln zł.
Kwoty te mogą ulec zmianie w trakcie trwania konkursu w wyniku m.in. uzyskania oszczędności,
różnic kursowych, itp.

2

Budowa Europejskiego
Centrum Solidarności
w Gdańsku
Przedmiotem projektu jest budowa siedziby
instytucji kultury „Europejskie Centrum
Solidarności” o powierzchni użytkowej wynoszącej
19 tys. m2 i kubaturze wynoszącej prawie 200 tys. m3.

W dniu 24 lutego 2012 r. została podpisana decyzja Komisji Europejskiej o potwierdzeniu przyznania dofinansowania UE dla „dużego” projektu indywidualnego pt. „Budowa Europejskiego
Centrum Solidarności w Gdańsku”, którego beneficjentem jest Gmina Miasta Gdańska.
Jest to czwarta po Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, Operze i Filharmonii Podlaskiej –
Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie decyzja
KE w stosunku do „dużych” projektów realizowanych w ramach XI Priorytetu POIiŚ.

Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, proj. arch. Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe „FORT”
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proj. arch. PPW „FORT”.

Przedmiotem projektu jest budowa siedziby instytucji kultury „Europejskie Centrum Solidarności” o powierzchni użytkowej wynoszącej 19 tys. m2 i kubaturze wynoszącej prawie 200 tys. m3,
jako międzynarodowego centrum kulturalnego o funkcjach muzealnych, wystawienniczych,
naukowo-badawczych, zlokalizowanego w Gdańsku na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej przy
Placu Solidarności i Pomniku Poległych Stoczniowców.
Realizacja projektu przyczyni się do promocji unikalnego dziedzictwa narodowego Polski w postaci ruchu społecznego Solidarność. Umożliwi to utrwalenie wizerunku Polski w Unii Europejskiej jako kolebki zmian ustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Tym samym pozycja
Polski na kulturalnej mapie Europy znacznie wzrośnie, również dzięki bogatej ofercie edukacyjnej, artystycznej i kulturalnej. Ponadto działalność Europejskiego Centrum Solidarności promuje
funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz angażuje się w pobudzanie działalności
organizacji pozarządowych, przyczyniając się do integracji i budowania regionalnej oraz narodowej tożsamości w oparciu o idee wolnościowe.
Projekt architektoniczny siedziby ECS, autorstwa Przedsiębiorstwa Projektowo-Wdrożeniowego FORT, wyłoniony został w grudniu 2007 roku, w wyniku międzynarodowego konkursu
architektonicznego. Architektura budynku nawiązuje do historii miejsca, w którym powstanie
– zestawienie stalowych płyt, pokrywających ściany budynku, świetnie współgra z otaczającym
budynek, industrialnym pejzażem Stoczni Gdańskiej.
Projekt o łącznej wartości 292,8 mln zł uzyskał 140,15 mln zł dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego dostępnego w ramach działania 11.2 „Rozwój oraz poprawa
stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym”. Umowa na realizację przedmiotowej inwestycji została podpisana w dniu 14 lipca 2010 r.
Inwestycja znajduje się w fazie realizacji robót budowlanych. Wykonawcą jest firma Polimex
Mostostal S.A.
W październiku 2011 r. osiągnięto stan „zero” budynku. Obecnie trwają zaawansowane prace
związane z konstrukcją nadziemnej części obiektu. Zakończenie realizacji projektu jest planowane na III kwartał 2013 r.
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Inauguracje
Uroczyste otwarcie Międzynarodowego
Centrum Kultur w Kielcach
19 stycznia 2012 roku odbyło się kolejne uroczyste otwarcie obiektu zrealizowanego w ramach
XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe PO IiŚ. Tym razem uroczystość dotyczyła projektu
indywidualnego pn. „Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach”.

Projekt polega na budowie Międzynarodowego
Centrum Kultur w Kielcach – w budynku usytuowanA
zostałA m.in. wielofunkcyjna sala koncertowa.
W trakcie uroczystości otwarcia zaprezentowano sześć premierowych utworów skomponowanych specjalnie na tę uroczystość przez wybitnych polskich kompozytorów. W uroczystości
uczestniczyli liczni goście, w tym m.in. przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych, artyści
oraz mieszkańcy Kielc. Beneficjentem projektu jest Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga
w Kielcach, która będzie gospodarzem nowo wybudowanego obiektu. Projekt polega na budowie Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach – w budynku usytuowane zostały m.in.
wielofunkcyjna sala koncertowa, sala kameralna, dziedziniec koncertowy, biblioteka oraz foyer,
gdzie znajdzie się także galeria. Szczególnym miejscem ma być sala koncertowa, gdzie oprócz
koncertów, przedstawień operowych, musicali oraz baletu, będą się także odbywać pokazy
filmów. W zamierzeniu Międzynarodowe Centrum Kultur ma się stać ośrodkiem życia kulturalnego o znaczeniu ogólnopolskim oraz miejscem spotkań artystów z kraju i zagranicy. Nowoczesny obiekt doskonale wpisał się w istniejącą tkankę miejską, widoczna z daleka elegancka
bryła stanie się z pewnością nową atrakcją turystyczną miasta i ważnym punktem na kulturalnej
mapie Kielc i całego regionu.

Fot.MKiDN/Danuta Matloch.

umowa
podpisana

Kwota całkowita projektu wyniosła 75,2 mln zł (61,24 mln zł – koszty kwalifikowane), w tym
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 32,5 mln zł.

Podpisana kolejna umowa o dofinansowanie
w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie
dziedzictwa kulturowego o znaczeniu
ponadregionalnym POIiŚ.
Umowa na realizację projektu pt. „Prace konserwatorskie elewacji Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie – Etap IV-VIII” podpisana została 3 lutego 2012 roku. Projektowi o wartości
całkowitej 23, 3 mln zł przyznano dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 15,2 mln zł.
Inwestycja realizowana jest przez Teatr Wielki – Operę Narodową w Warszawie.
Celem projektu jest kontynuacja prac konserwatorskich elewacji budynku Teatru Wielkiego –
Opery Narodowej w Warszawie oraz montaż i uruchomienie systemów zabezpieczających.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in. zabezpieczenie tynków i wykonanie nowych wypraw
elewacji, remont obróbek blacharskich oraz prace konserwacyjne płaskorzeźb. Ponadto zaplanowana została restauracja i konserwacja okratowania i balustrad tarasów oraz stolarki drzwiowej. Beneficjent planuje również zakup i instalację systemów bezpieczeństwa: Dźwiękowego
Sytemu Ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożaru oraz instalację sieci sygnalizacyjno-informacyjnej inspicjenta.

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI
PROJEKTU PLANOWANE JEST
NA 2014 ROK
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Fot. PAP/Piotr Polak
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Otwarcie Teatru Starego w Lublinie
11 marca 2012 roku odbyło się uroczyste otwarcie Teatru Starego w Lublinie. Działalność artystyczną Teatru Starego zainaugurował w niedzielę koncert w wykonaniu gitarzysty flamenco
Jose Fernandeza Torresa „Tomatito”, w inauguracji wzięli udział m. in. Prezydent RP Pan Bronisław
Komorowski oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pan Bogdan Zdrojewski.

Projekt pn. „Renowacja Teatru Starego w Lublinie”
polegał na odnowieniu budynku Teatru Starego
zlokalizowanego w centrum Lublina.
Projekt pn. „Renowacja Teatru Starego w Lublinie” polegał na odnowieniu budynku Teatru Starego zlokalizowanego w centrum Lublina, jednego z pierwszych teatrów miejskich na ziemiach
polskich. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków jak również znajduje się na obszarze, który
został uznany za Pomnik Historii. Z uwagi na zły stan techniczny został wyłączony z użytkowania
w 1981 r. Renowacja obiektu polegała na przebudowie budynku teatru z zachowaniem układu
konstrukcyjnego, elewacji i detalu architektonicznego.
Kwota całkowita projektu wyniosła 26,3 mln zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 20 mln zł.

Kwota całkowita
projektu wyniosła
26,3 mln zł

Fot. PAP/Maciej Kulczyński.

Zakończenie realizacji projektu rewaloryzacji Zespołu
Opactwa Cystersów w Krzeszowie
W styczniu 2012 roku zakończyła się realizacja projektu pn. „Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie – II etap”. W kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy odbył się koncert z udziałem Legnickiej Orkiestry Symfonicznej

Fot. PAP/Wojciech Pacewicz

W wyniku realizacji projektu powstało nowoczesne
centrum kulturalne w Opactwie Cystersów w Krzeszowie.
pod dyrekcją Benedykta Księdzyny, Chóru „Madrygał” z Legnickiego Centrum Kultury oraz solistki Agnieszki Justyny Szumiło. W wyniku realizacji projektu powstało nowoczesne centrum
kulturalne w Opactwie Cystersów w Krzeszowie. Obiekt, który jest jednym z najcenniejszych
zabytków w polskiej części Europejskiego Szlaku Cystersów będzie przyciągał teraz jeszcze
większe rzesze turystów i pielgrzymów. W ramach II etapu zrealizowano prace rewaloryzacyjne
kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP oraz kościoła p.w. św. Józefa, adaptację części pomieszczeń
Domu Opata na salę ekspozycyjną, w której prezentowana będzie bogata kolekcja zabytków
ruchomych znajdujących się w posiadaniu Diecezji Legnickiej.Przeprowadzono także pełne zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Opactwa.
Kwota całkowita projektu wyniosła 26,3 mln zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 22,2 mln zł.

Kwota całkowita projektu
wyniosła 26,3 mln zł, w tym
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego: 22,2 mln zł
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Fot. PAP/Wojciech Pacewicz
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Osiągnięte wyniki w zakresie wdrażania Priorytetu (najwyższy poziom kontraktacji w ramach
POIiŚ) sprawiły, że na realizację XI Priorytetu zostały przyznane dodatkowe środki pochodzące z Krajowej Rezerwy Wykonania i Dostosowania Technicznego. Dotychczasowa kwota alokacji ogółem została zwiększona o ponad 260,8 mln PLN, w tym działanie 11.1 – o 106,1 mln
zł, działanie 11.2 – o 88,8 mln zł, działanie 11.3 – o 65,8 mln zł. Dzięki dodatkowym środkom
możliwe jest dofinansowanie kolejnych inwestycji w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, rozwoju infrastruktury kultury oraz szkolnictwa artystycznego. W związku z powyższym w dniu 1 marca 2012 r. ogłoszony został nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.2 „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury
kultury o znaczeniu ponadregionalnym” oraz Działania 11.3 „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.
W 2011 r. do certyfikacji przekazano wnioski o płatność na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych ponad 380 mln zł. Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych przedstawionych do refundacji od początku realizacji Priorytetu wynosi 832,91 mln zł, co stanowi
35,32 % alokacji dla XI Priorytetu.
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Umów o dofinansowanie

Osiągnięte wyniki w zakresie wdrażania Priorytetu
(najwyższy poziom kontraktacji w ramach POIiŚ)
sprawiły, że na realizację XI Priorytetu zostały przyznane
dodatkowe środki pochodzące z Krajowej Rezerwy
Wykonania i Dostosowania Technicznego.

Na realizację XI Priorytetu zostały przyznane dodatkowe
środki pochodzące z Krajowej Rezerwy Wykonania
i Dostosowania Technicznego kwota alokacji ogółem
została zwiększona o ponad

100%
59

W 2011r. odnotowano znaczny postęp dotyczący wdrażania XI Priorytetu POIiŚ, w szczególności w zakresie wykorzystania alokacji przeznaczonej na realizację Priorytetu oraz wartości
wydatków wykazanych we wnioskach o płatność. Na koniec okresu sprawozdawczego alokacja była wykorzystana prawie w 100%. Do dnia 31 grudnia 2011 r. w ramach Priorytetu zostało zawartych 59 umów o dofinansowanie. Największe zaawansowanie wśród trzech działań realizowanych w ramach XI Priorytetu POIiŚ ze względu na poziom podpisanych umów
o dofinansowanie oraz wartość wydatkowanych środków, notuje się w działaniu 11.2 „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym”.

2011Liczby
Wykorzystanych środków

Dotychczas
podpisane
umowy i poziom
wydatkowania

W 2011 r. do certyfikacji przekazano wnioski o płatność na łączną
kwotę wydatków kwalifikowalnych ponad

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych przedstawionych do
refundacji od początku realizacji
Priorytetu wynosi

380

mln

832,91mln
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Publikacja finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach pomocy technicznej Programu „Infrastruktura i Środowisko”.
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