XI priorytet

BIULETYN
„Kultura i dziedzictwo kulturowe”
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”
nr 15, czerwiec 2012

Wstęp — 2
Wyniki konkursu do działania 11.2 oraz działania 11.3
XI priorytetu POIiŚ — 3
Inauguracje — 6
Dydko i Teatr — 9
Dotychczas podpisane umowy i poziom wydatkowania — 10

Wstęp
Szanowni Państwo,
W maju zakończył się kolejny konkurs o dofinansowanie projektów w ramach priorytetu
XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przypomnę, że nabór ten był możliwy dzięki zwiększeniu pierwotnej puli środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego tj. 490 mln euro o 63 mln euro z krajowej rezerwy wykonania
i tzw. dostosowania technicznego. Rezerwa ta podzielona została przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego w 2011 r. pomiędzy liderów wydatkowania środków europejskich, a takim jest
sektor kultury. Środki te możemy zatem traktować jako swoistą nagrodę, za sprawne wdrażanie
środków europejskich, za to, że Państwo efektywnie i terminowo realizujecie swoje inwestycje.
W ramach konkursu złożono 32 projekty, na kwotę całkowitą ponad 700 mln zł oraz wnioskowaną kwotę dofinansowania prawie 500 mln zł. W działaniu 11.2: Rozwój oraz poprawa stanu
infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym złożono 12 projektów, a w ramach działania 11.3: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego – 20 projektów. Złożone projekty cechuje
duża różnorodność: pochodzą praktycznie ze wszystkich regionów Polski, w działaniu 11.2 dotyczą zarówno rozwoju galerii i muzeów, jak również scen muzycznych czy teatralnych, z kolei
w działaniu 11.3 – zarówno uczelni wyższych (akademie muzyczne i sztuk pięknych), jak również szkół I i II stopnia (szkoły muzyczne i plastyczne, państwowe i samorządowe). Duża liczba
wniosków składanych do dofinansowania ze środków europejskich to efekt coraz większego
zainteresowania szkolnictwem artystycznym, warto podkreślić, że na przestrzeni ostatnich 20
lat w całym szkolnictwie wyższym liczba studentów wzrosła mniej więcej 4-krotnie, natomiast
w szkolnictwie artystycznym liczba ta wzrosła prawie 2-krotnie.
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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Szanowni Państwo, wielokrotnie, przy różnych
okazjach mówiłam, że dzięki środkom europejskim
mogliśmy rozpocząć proces nadrabiania wieloletnich
zaniedbań w dziedzinie rozwoju infrastruktury
kultury i szkolnictwa artystycznego w Polsce.
Zakończony konkurs nie obejmował działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, ale dzięki dodatkowym środkom udało się zakończyć
ocenę dla tzw. projektów rezerwowych tj. Pałacu w Rogalinie, Klasztoru Bernardynów w Leżajsku, Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich oraz Teatru Wielkiego – Opery Narodowej
w Warszawie.
Chcę także Państwa poinformować, że zakończyła się kontrola NIK systemu wdrażania funduszy europejskich w MKiDN. W swojej opinii NIK pozytywnie ocenił działalność resortu kultury,
podkreślił prawidłowe przygotowanie organizacyjne Ministerstwa, zgodny z wprowadzonymi procedurami nadzór nad realizowanymi projektami, terminowe i rzetelne raportowanie
wykrytych nieprawidłowości, a także podejmowanie działań w zakresie promocji i informacji
o możliwości pozyskania środków europejskich oraz o realizowanych projektach. Taka ocena
jest dla nas ogromną satysfakcją, zwłaszcza, że w obecnej perspektywie finansowej UE 20072013 resort po raz pierwszy uczestniczy w pełnym zakresie w procesie wdrażania dużych inwestycji infrastrukturalnych.
Szanowni Państwo, wielokrotnie, przy różnych okazjach mówiłam, że dzięki środkom europejskim mogliśmy rozpocząć proces nadrabiania wieloletnich zaniedbań w dziedzinie rozwoju infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego w Polsce, a także przeznaczyć znacząco większe środki na ochronę dziedzictwa kulturowego. To szczególny czas dla polskiej kultury, który
w moim przekonaniu, niezwykle dobrze wykorzystujemy. Mam nadzieję, że kolejna perspektywa finansowa UE 2014-2020, nad którą rozpoczęły się już prace, da szanse na kontynuację tego
zadania, czego nam wszystkim życzę.
dr Monika Smoleń
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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Wyniki konkursu do działania 11.2
oraz działania 11.3 XI priorytetu PO IiŚ
Drugi nabór wniosków w ramach XI Priorytetu Kultura
i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na działania 11.2 „Rozwój
oraz poprawa stanu infrastruktury o znaczeniu
ponadregionalnym” i działanie 11.3 „Infrastruktura
szkolnictwa artystycznego” trwał od 2 kwietnia 2012 r.
do 7 maja 2012 r.

Informacje ogólne
Drugi nabór wniosków w ramach XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na działania 11.2: „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury o znaczeniu ponadregionalnym” i działanie 11.3: „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”
trwał od 2 kwietnia 2012 r. do 7 maja 2012 r. W ramach naboru do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Instytucja Pośrednicząca dla XI Priorytetu POIiŚ) wpłynęły 32 wnioski
aplikacyjne. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR wynosi ponad 496,2 mln zł,
zaś całkowita wartość planowanych projektów ponad 704,4 mln zł.

Do Działania 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym złożono 12 wniosków, co stanowi 37,5% złożonych projektów. Natomiast w ramach
Działania 11.3 złożono 20 wniosków, co stanowi 62,5% złożonych projektów.

oraz poprawa stanu infrastruktury kultury
11.2 Rozwój
o znaczeniu ponadregionalnym
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Ilość złożonych wniosków
w podziale na działania

20

11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
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Inauguracje

Kto aplikował
Największą grupą Wnioskodawców są szkoły i uczelnie artystyczne, które stanowią około 44%
wszystkich aplikujących. 31% Wnioskodawców stanowią jednostki samorządu terytorialnego,
22% publiczne instytucje kultury, natomiast kościoły i związki wyznaniowe to tylko 3% wszystkich wnioskodawców

uczelnie i szkoły artystyczne

7
Rodzaje wnioskodawców

publiczne instytucje kultury

19 kwietnia 2012 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie.
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jednostki samorządu terytorialnego
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kościoły i związki wyznaniowe

Skąd pochodzili wnioskodawcy
Największa liczba projektów pochodziła z województwa małopolskiego – 5 oraz mazowieckiego – 5. Po trzy wnioski wpłynęły z województw dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego,
śląskiego oraz wielkopolskiego. Dwa projekty złożono z województwa warmińsko-mazurskiego. Z kolei z województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, opolskiego, podlaskiego i zachodniopomorskiego wpłynęło po jednym wniosku.
6
5

Liczba złożonych wniosków
przez poszczególne województwa

Otwarcie nowego budynku Zespołu Szkół Plastycznych
im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie.

W budynku znajdują się sale lekcyjne oraz
pracownie kierunkowe, m.in.: ceramiczne, jubilerskie,
graficzne, malarskie i rzeźby.
Zrealizowany projekt obejmował wybudowanie i kompleksowe wyposażanie nowoczesnego
obiekt dydaktyczno-kulturalnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. W budynku
znajdują się sale lekcyjne oraz pracownie kierunkowe, m.in.: ceramiczne, jubilerskie, graficzne,
malarskie i rzeźby. Ponadto powstały w skutek realizacji projektu obiekt, oprócz pełnienia funkcji dydaktycznych dla kształcenia o profilu plastycznym, przystosowany jest także do pełnienia
roli miejsca aktywnej promocji kultury. Dzięki realizacji projektu zapewniona została niezbędna infrastruktura uwzględniająca specyfikę szkoły plastycznej, umożliwiająca jej dalszy rozwój
oraz zwiększenie aktywności zarówno na szczeblu lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim jak
i międzynarodowym.
Projekt realizowany był w latach 2009–2012 w ramach priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 11.3. Infrastruktura szkolnictwa artystycznego. Beneficjentem jest Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego
w Częstochowie. Koszt całego projektu to ponad 21 mln zł. Projekt uzyskał dofinansowanie
w wysokości 17,6 mln zł.
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Jak duże projekty zostały złożone
Najwięcej zostało złożonych projektów mieszczących się w przedziale od 11 mln zł do 20 mln zł.
Znalazły się także projekty, których koszt całkowity przekraczał 50 mln zł.
Średnia kwota dofinansowania z EFRR, o którą aplikowali Wnioskodawcy wynosi ponad 15,5 mln zł.

Koszt całkowity (w zł)

do 10 mln zł
11 do 20 mln zł

Ilość wniosków

5
14

21-30 mln zł

6

31-50 mln zł

3

Powyżej 50 mln zł

4

RAZEM

32
Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie / Fot. Ela Siwik.
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Wmurowano kamień węgielny pod budowę siedziby
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
w Katowicach.
W dniu 6 czerwca 2012 roku został wmurowany kamień węgielny pod budowę nowej siedziby
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
W uroczystości udział wzięli m.in.: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Bogdan
Zdrojewski, Minister Rozwoju Regionalnego Pani Elżbieta Bieńkowska, Wojewoda Śląski Pan
Zygmunt Łukaszczyk, Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr Uszok oraz Dyrektor NOSPR Pani
Joanna Wnuk-Nazarowa.

Zespół Szkół Muzycznych w Białymstoku / Fot. Sławomir Baranowski

Otwarcie Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku.
W dniu 4 czerwca br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Bogdan Zdrojewski uroczyście otworzył nowy budynek Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku.
Inwestycja zrealizowana została dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 11.3. Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.
Projekt polegający na rozbudowie Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku trwał od roku 2009.
W wyniku prac powierzchnia szkoły wzrosła z ok. 4 tys. m2 do prawie 10 tys. m2. Powstały dwa
nowe budynki, a w nich 29 sal dydaktycznych. Nowe obiekty są dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych i połączone z pozostałymi skrzydłami szkoły specjalnymi łącznikami, dzięki

W ramach zadania zostanie wybudowana siedziba
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
w Katowicach. W budynku zostanie zlokalizowana
m.in. duża sala koncertowa na 1800 miejsc.
Inwestycja jest realizowana jako projekt kluczowy w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach zadania zostanie wybudowana siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
W budynku zostanie zlokalizowana m.in. duża sala koncertowa na 1.800 miejsc, sala kameralna
na 300 miejsc, studio nagrań oraz pomieszczenia administracyjne, techniczne oraz przeznaczone na archiwum, w którym gromadzone będą nagrania i nuty. Ponadto, inwestycja obejmuje
zagospodarowanie terenu wokół budynku. Duża sala koncertowa przeznaczona będzie do prezentowania wszystkich rodzajów muzyki symfonicznej, w tym z rozszerzonym składem orkiestry,
120-osobowym chórem oraz z towarzyszeniem organów.
Całkowity koszt budowy gmachu wyniesie 265 mln zł. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 122 mln zł.

W wyniku prac powierzchnia szkoły wzrosła z ok. 4 tys. m2
do prawie 10 tys. m2. Powstały dwa nowe budynki, a w nich
29 sal dydaktycznych.
czemu tworzą spójną całość. Poza salami przeznaczonymi do prowadzenia zajęć obowiązkowych powstały sale prób i ćwiczeń pozalekcyjnych przeznaczone dla zespołów kameralnych,
orkiestr i chórów szkolnych.
Dzięki modernizacji wnętrza budynków zostały dostosowane do wymogów, jakie powinna
spełniać placówka dydaktyczna w XXI w. Korzystać z niej będzie ok. 730 młodych ludzi, którzy
uczą się w białostockim ZSM.
Koszt całkowity projektu: 15,7 mln zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 13 mln zł.

Otwarcie Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku / Fot. Krzysztof Kiercul.
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„Dydko i Teatr”
Najnowsza publikacja edukacyjna PO IiŚ

Ukazała się kolejna publikacja edukacyjna wydana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Departament Funduszy Europejskich oraz Departament Szkolnictwa Artystycznego
i Edukacji Kulturalnej) zatytułowana „Dydko i Teatr”. Jest to już trzecia z serii książeczek z zakresu
edukacji kulturalnej, skierowanych głównie do dzieci w wieku 5–7 lat.

Jest to już trzecia z serii książeczek z zakresu
edukacji kulturalnej, skierowanych głównie
do dzieci w wieku 5–7 lat.

Dotychczas
podpisane
umowy i poziom
wydatkowania
Na dzień 26 czerwca 2012 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja
Pośrednicząca dla XI priorytetu POIiŚ miała podpisanych 60 umów o dofinansowanie o łącznej
wartości 3, 51 mld zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1, 99 mld zł.
Ilość i wartość umów w ramach poszczególnych działań przedstawiała się następująco:

Głównym bohaterem książki jest skrzat o imieniu Dydko, który w towarzystwie Wodnicy Majki
postanawia wyruszyć w podróż do miasta i zobaczyć jak wygląda teatr. Dzięki tej wyprawie Dydkowi i Majce udaję się nie tylko obejrzeć premierę spektaklu, ale także zwiedzić teatralne kulisy.
Autorką tekstu jest Zofia Stanecka, a ilustrację przygotowała Joanna Zagner-Kołat.

działanie 11.1 – 23 umowy o wartości ogółem 677 mln zł, w tym z EFRR – 413,5 mln zł
działanie 11.2 – 19 umów o wartości ogółem 2, 2 mld zł, w tym z EFRR – 1, 15 mld zł

ZOFIA STANECKA

działanie 11.3 – 18 umów o wartości ogółem 602,6 mln zł, w tym z EFRR – 424,9 mln zł.
Do dnia 26 czerwca 2012 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało
do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Instytucja Certyfikująca) w ramach „Poświadczeń
i deklaracje wydatków” wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie 1,16 mld zł, w tym z EFRR
– 823,4 mln zł. W ramach działania 11.1 certyfikowano 186,5 mln zł wydatków kwalifkowalnych, w tym z EFRR – 145,02 mln zł, w ramach działania 11.2 – 721,8 mln zł wydatków
kwalifkowalnych, w tym z EFRR – 494, 4 mln zł, a w ramach działania 11.3 – 253,7 mln zł wydatków kwalifikowanych, w tym z EFRR – 184 mln zł.

mln

działanie 11.3

działanie 11.2

mld

mln

677
2,2
602,6
działanie 11.1

Były duże kukły osadzone na kijkach i miękkie pacynki,
podobne do tych, które Dydko widział już na dłoniach aktorów.

o łącznej wartości

60
3,51

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

mld

Liczba umów o dofinansowanie
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Publikacja finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.
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