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Rozstrzygnięcie konkursu projektów
w ramach XI priorytetu „Kultura
i dziedzictwo kulturowe” PO IiŚ
W związku z przyznaniem Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego dodatkowych środków pochodzących z krajowej rezerwy wykonania i dostosowania technicznego dla Priorytetu
XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, dnia 26 lipca 2012 r. Pan Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego ogłosił listę projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach II
konkursu wniosków w działaniu: 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym i 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego XI Priorytetu Kultura
i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Rekomendowanych zostało 13 projektów, w tym 3 w ramach działania 11.2 i 10
w ramach działania 11.3.
W ramach działania 11.2 rekomendowano do wsparcia następujące inwestycje:
»» Budowa i uruchomienie Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum „Manggha” w Krakowie
Beneficjent: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”,
wartość ogółem: 29,89 mln zł, EFRR: 20,72 mln zł.
»» Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie,
Beneficjent: Województwo Lubelskie,
wartość ogółem: 55,64 mln zł, EFRR: 20,01 mln zł.
»» Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora
im. Alojzego Smolki w Opolu oraz powiększenie holu przy małej scenie,
Beneficjent: Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki,
wartość ogółem: 24,76 mln zł, EFRR: 10,27 mln zł.
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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Rekomendowanych zostało 13 projektów,
w tym 3 w ramach działania 11.2
i 10 w ramach działania 11.3
Rekomendowane do wsparcia projekty mają na celu rozwój i poprawę stanu niezabytkowej
infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym. Przykładowo w projekcie Muzeum
Sztuki i Techniki „Manggha” przewidywany zasięg oddziaływania projektu obejmuje nie tylko
całą Polskę, ale również przestrzeń europejską, jako, że w żadnym z krajów europejskich nie
działa jak dotąd podobna placówka, a globalne i kontynentalne kierunki zmian wskazują na
rosnące kulturowe i cywilizacyjne znaczenie krajów Dalekiego Wschodu na mapie świata. Stąd
też planowana w Krakowie Galeria Europa – Daleki Wschód ma obecnie szansę stać się europejskim centrum wymiany kulturalnej pomiędzy Europą i krajami regionu Pacyfiku. W szerszej
perspektywie dzięki podniesieniu atrakcyjności i zmniejszaniu dystansu kulturowego projekt
przyczyni się do promocji Polski jako interesującego partnera europejskiego na rynkach dalekowschodnich, i przyczyni do wzrostu zainteresowania naszym krajem w różnych wymiarach,
zarówno kulturalnym, edukacyjnym jak i gospodarczym. W ten sposób przedsięwzięcie wpisuje
się w politykę budowania wizerunku i promocji Polski w krajach azjatyckich.
W ramach działania 11.3 rekomendowano do wsparcia następujące inwestycje:
»» Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni,
wartość ogółem: 11,38 mln zł, EFRR: 5,54 mln zł.
»» „Filharmonia Folkloru Polskiego w Zbąszyniu” – rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej
o salę koncertową, pomieszczenia dydaktyczne i warsztaty, Beneficjent: Państwowa Szkoła
Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu,
wartość ogółem: 11,72 mln zł, EFRR: 9,96 mln zł.
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»» Poprawa jakości oferty edukacyjnej i kulturalnej poprzez rewitalizację, przebudowę i rozbudowę Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Beneficjent: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,
wartość ogółem: 42,92 mln zł, EFRR: 36,48 mln zł.
»» Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi, Beneficjent: Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki,
wartość ogółem: 13,43 mln zł, EFRR: 11,22 mln zł.
»» Budowa zespołu sal wielofunkcyjnych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Beneficjent: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,
wartość ogółem: 10,54 mln zł, EFRR: 8,24 mln zł.
»» Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku –
Etap II, Beneficjent: Zespół Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku,
wartość ogółem: 15,88 mln zł, 13,5 mln zł.
»» Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno-kulturalnego Zespołu Szkół Plastycznych
w Częstochowie, Etap II, Beneficjent: Zespół Szkół Plastycznych
im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie,
wartość ogółem: 15,87 mln zł, EFRR: 13,49 mln zł.
»» Budowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej z infrastrukturą towarzyszącą – część
dydaktyczna, Beneficjent: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie,
wartość ogółem: 10,05 mln zł, EFRR: 8,54 mln zł.
»» Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia
w Krakowie, Beneficjent: Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa,
wartość ogółem: 10,05 mln zł, EFRR: 8,54 mln zł.
»» Rozbudowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu, Beneficjent: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu,
wartość ogółem: 11,00 mln zł, EFRR: 9,35 mln zł.

Rekomendowane do wsparcia projekty mają na celu
poprawę stanu infrastruktury szkół i uczelni
artystycznych, jak również zwiększenie dostępu do edukacji
artystycznej i kultury
Rekomendowane do wsparcia projekty mają na celu poprawę stanu infrastruktury szkół i uczelni artystycznych, jak również zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej i kultury, w tym poszerzenie i poprawę jakości oferty edukacyjnej poprzez tworzenie nowoczesnej bazy warsztatowej o wysokim standardzie oraz zwiększenie dostępu do nowych, innowacyjnych kierunków
kształcenia. Oprócz samych prac związanych z budową, przebudową czy rozbudową obiektów,
należy zwrócić uwagę również na to, iż rekomendując projekty do dofinansowania brano również pod uwagę ich unikalny charakter. Przykładem może być tu projekt Państwowej Szkoły
Muzycznej w Zbąszyniu, która kultywuje tradycje gry i nauki gry na instrumentach ludowych
– wielkopolskich kozłach, mazankach i szałamajach. Projekt jest unikalny w skali kraju oraz Europy, gdyż zaplanowane działania dotyczą powstania warsztatów budowy instrumentów ludowych, gdzie mistrzowie (mieszkający na terenie gmin Regionu Kozła) będą przekazywać tajniki
budowy kozłów, mazanek, sierszeńków.

Kolejna Decyzja Komisji
Europejskiej dotycząca projektu
„Budowa siedziby Narodowej
Orkiestry Symfonicznej Polskiego
Radia w Katowicach”
1 sierpnia 2012 r. Komisja Europejska wydała decyzję o potwierdzeniu przyznania unijnego dofinansowania dla tzw. „dużego” projektu pt. „Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia w Katowicach”. Beneficjentem projektu jest Miasto Katowice.

Budowa nowej siedziby NOSPR jest elementem większej
koncepcji poprawy wizerunku Śląska
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach (w skrócie NOSPR), uznana
jest za jedną z wiodących polskich orkiestr. Reprezentując Polskę na międzynarodowej scenie
artystycznej, pełni ważną funkcję ambasadora kultury. Budowa nowej siedziby NOSPR jest
elementem większej koncepcji poprawy wizerunku Śląska poprzez utworzenie tzw. „Strefy
Kultury”, czyli nowej przestrzeni dla nauki, edukacji, sztuki i rozrywki. Przedmiotem projektu
jest budowa nowej siedziby, w której mieścić się będzie m.in. z główna sala koncertowa, sala
kameralna, garderoby, studia nagrań, pomieszczenia techniczne i magazyny.
Inwestycja o wartości całkowitej 265 mln zł uzyskała dofinansowanie w wysokości 122,2 mln zł
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 11.2 „Rozwój
oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na IV
kwartał 2013 roku.

KOLEJNY PROJEKT NA LIŚCIE
PROJEKTÓW KLUCZOWYCH
Dnia 6 września 2012 r. opublikowana została zaktualizowana m.in. w zakresie sektora kultury
Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na
listę tą, w ramach działania 11.2 jako podstawowy wpisany został projekt Narodowego Instytutu Audiowizualnego pt. Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego
w Warszawie. Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 58,24 mln zł, natomiast szacunkowa
kwota dofinansowania to 49,5 mln zł.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie nowoczesna
infrastruktura umożliwiająca prowadzenie działalności
kulturalnej, badawczej, archiwizacyjnej i edukacyjnej
W wyniku realizacji inwestycji powstanie nowoczesna infrastruktura umożliwiająca prowadzenie i rozwój działalności kulturalnej oraz badawczej, archiwizacyjnej i edukacyjnej. Modernizacja
budynku Narodowego Instytutu Audiowizualnego pozwoli na zwiększenie skali zachowania
kulturalnego dziedzictwa audiowizualnego oraz na wzrost dostępu do alternatywnych form
obcowania z kulturą, które są szczególnie atrakcyjne dla młodych pokoleń.
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Umowa z Teatrem Wielkim – Operą Narodową
w Warszawie podpisana na dofinansowanie
projektu pn. „Poprawa funkcjonalności Teatru
Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie poprzez
remont, wymianę wyposażenia i instalację DSO”
W dniu 31 lipca 2012 roku podpisana została kolejna umowa z Teatrem Wielkim – Operą Narodową. W ramach projektu zaplanowany zostało m.in.: remont Sceny Głównej oraz remont
Widowni Głównej, a także wykonanie prac związanych z remontem elewacji gmachu głównego.
Dodatkowo w ramach projektu zaplanowano budowę wirtualnej instytucji kultury, umożliwiającej dużo szersze uczestnictwo w kulturze poprzez różnorodność stosowanych narzędzi, metod zwiększających zaangażowanie odbiorcy oraz zakresu i rozwoju informacji. Udostępnianie
w formie cyfrowej zasobów historycznych i artystycznych teatru, znacznie wpłynie na zasięg
dotarcia z ofertą Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.
Całkowity koszt projektu wynosi: 23,88 mln zł,
kwota dofinansowania z EFRR: 16,53 mln zł.
Zakończenie realizacji projektu planowane jest na wrzesień 2013 r.

Podpisanie umowy dotyczącej projektu
„Konserwacja i remont Pałacu na wyspie wraz
z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie
w Warszawie”
Dnia 5 września 2012 roku, podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie”.
Projekt zakłada przeprowadzenie szeregu prac konserwatorsko-remontowych w Pałacu na Wyspie. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu wzmocnione zostaną tarasy oraz wykonana zostanie ich
izolacja. Ponadto przeprowadzony zostanie remont pomieszczeń w Pawilonie Wschodnim oraz
konserwacja wybranych sal w samym Pałacu na Wodzie oraz budynkach Amfiteatru. Planowane
jest również wprowadzenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych tak, aby w pełnym zakresie
mogły korzystać z programu kulturowego Pałacu. Dzięki tym działaniom, wymienione obiekty
zostaną zabezpieczone przed zniszczeniem oraz usunięte zostaną zagrożenia konstrukcyjne.

Pałac na Wodzie – Muzeum Łazienki Królewskie / Fot. Danuta Matloch, MKiDN

Nowe umowy
o dofinansowanie

W ramach projektu planuje się również utworzenie Wirtualnego Muzeum, które będzie narzędziem powszechnego udostępniania zasobów cyfrowych muzeum związanych z dziedzictwem kulturowym Łazienek Królewskich. W ramach Wirtualnego Muzeum powstanie szereg
produktów multimedialnych o charakterze naukowym, popularno-naukowym, informacyjnym oraz edukacyjnym.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
Rewaloryzacja i poprawa dostępności bazyliki
i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku

Dofinansowanie projektu „Rewaloryzacja
i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego
w Rogalinie – Oddziału Muzeum Narodowego
w Poznaniu, II etap”

Dnia 31 lipca 2012 roku, podpisana została umowa na dofinansowanie projektu indywidualnego pt. „Rewaloryzacja i poprawa dostępności bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku”.

Całkowity koszt projektu wynosi: 36,52 mln zł,
kwota dofinansowania z EFRR to: 24 mln zł.
Zakończenie realizacji projektu planowane jest na grudzień 2014 r.

Dnia 6 września 2012 roku, podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie – Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu, II etap”. W wyniku inwestycji współfinansowanej ze środków PO IiŚ zostanie zakończony program całościowej rewaloryzacji i modernizacji zabytkowych budynków i historycznych
wnętrz, dzięki czemu będzie można w całości udostępnić zwiedzającym jeden z najpiękniejszych polskich zabytków. Zwiększy się również dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych. Odrestaurowane i odpowiednio zaaranżowane wnętrza korpusu głównego Pałacu w Rogalinie w znaczący sposób wzbogacą ofertę muzeum w zakresie ekspozycji wnętrz pałacowych.

Zespół klasztorny w Leżajsku, uznany został 2005 roku przez Prezydenta RP za Pomnik Historii.
Projekt dotyczy głównie rewaloryzacji zespołu budynków wchodzących w skład bazyliki i klasztoru w Leżajsku. W ramach projektu zaplanowano przede wszystkim remont elewacji i tynków
zewnętrznych w klasztorze (z wyłączeniem skrzydła północnego), remont wschodniego skrzydła klasztoru, remont murów i kurtyn obronnych, przebudowę Placu Mariackiego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz odtworzeniem historycznych ogrodów.
Całkowity koszt projektu wynosi: 30,85 mln zł,
kwota dofinansowania z EFRR to: 26,22 mln zł.
Zakończenie realizacji projektu planowane jest na wrzesień 2014 r.

Pałac w Rogalinie, jako jeden z najwybitniejszych przykładów architektury rezydencjonalnej
w Polsce, został wybudowany na początku lat 70-tych XVIII wieku jako rodowa siedziba Kazimierza Raczyńskiego, starosty generalnego Wielkopolski, później marszałka nadwornego koronnego na dworze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Całkowity koszt projektu wynosi: 38,64 mln zł,
kwota dofinansowania z EFRR to: 26,08 mln zł.
Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec 2014 r.
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Podpisanie umowy z Muzeum Narodowym w Poznaniu (odział w Rogalinie) / Fot. Adam Ciereszko, PAP

jektu umożliwi również wydłużenie okresu organizowania wydarzeń kulturalnych na dużej scenie Opery. Obiekt w znacznie większym stopniu został także przystosowany dla potrzeb widzów
niepełnosprawnych.
Całkowity koszt projektu wynosi: 265 mln zł,
kwota dofinansowania z EFRR to: 122,2 mln zł.

Otwarcie zmodernizowanej siedziby Filharmonii
Opolskiej im. J. Elsnera
7 września 2012 r. z udziałem Pana Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, odbył się uroczysty koncert symfoniczny z okazji zakończenia rozbudowy
Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera, który zainaugurował działalność zmodernizowanego
gmachu Filharmonii.
Dzięki realizacji projektu, powiększono hol z przeznaczeniem na koncerty kameralne. Rozbudowany w ramach projektu taras będzie pełnił rolę foyer dla sali koncertowej, przestrzeni wystawienniczej i miejsca wydarzeń artystycznych. W ramach projektu zmodernizowano
oraz rozbudowano garderoby oraz pokoje ćwiczeń dla występujących w Filharmonii artystów.
Dzięki zastosowanym ulepszeniom znacznemu poszerzeniu ulegnie także oferta kulturalna.
Nowe inicjatywy oraz wydarzenia artystyczne znacząco poprawią dostęp do kultury mieszkańców samego Opola oraz województwa.
Całkowity koszt projektu wynosi: 21,66 mln zł,
kwota dofinansowania z EFRR to: 13,03 mln zł.

Opera Leśna w Sopocie / Fot. Mariusz Lis.

Dzięki zastosowanym ulepszeniom znacznemu
poszerzeniu ulegnie także oferta kulturalna.
Nowe inicjatywy oraz wydarzenia artystyczne
znacząco poprawią dostęp do kultury mieszkańców
samego Opola oraz województwa

Inauguracje
Otwarcie przebudowanej Opery Leśnej w Sopocie
Dnia 28 lipca 2012 r. odbył się uroczysty koncert inaugurujący funkcjonowanie wyremontowanej i przebudowanej Opery Leśnej w Sopocie.

Polepszenie komfortu widzów i artystów uczestniczących
w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Operze
Leśnej, to jeden z głównych celów projektu
Polepszenie komfortu widzów i artystów uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Operze Leśnej, to jeden z głównych celów projektu polegającego przede wszystkim na poprawie stanu technicznego sopockiej opery. Dzięki zastosowanym ulepszeniom m.in.
szybszego przygotowania scenografii poszczególnych imprez. Miasto Sopot liczy na znaczne
zwiększenie ilości przedsięwzięć kulturalnych i uczestniczących w nich widzów. Realizacja pro-
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Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera / Fot. Mariusz Lis

Uroczysta inauguracja nowej siedziby Opery i Filharmonii Podlaskiej
– Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku
Dnia 28 września 2012 r. Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku zainaugurowała swoją działalność uroczystą premierą opery „Straszny dwór” Stanisława Moniuszki w reżyserii Roberto Skolmowskiego. W uroczystości otwarcia nowego gmachu
uczestniczyli m.in. przedstawiciele Prezydenta RP, resortu kultury z Panem Bogdanem Zdrojewskim, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na czele, władz samorządowych, delegacji
zagranicznych, duchowieństwa.

Powstały w wyniku realizacji obiekt „Europejskie Centrum
Sztuki w Białymstoku” ma wielofunkcyjny charakter
Powstały w wyniku realizacji obiekt „Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku” ma wielofunkcyjny charakter. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom w nowopowstałym budynku będzie
można prezentować przedstawienia operowe, operetkowe, musicalowe. Ponadto odbywać
się mogą w nim koncerty muzyki klasycznej oraz rozrywkowej. Nowoczesny gmach centrum
spełnia wszelkie warunki do organizacji międzynarodowych, interdyscyplinarnych festiwali artystycznych, prezentacji twórczości teatrów dramatycznych oraz pozwala prowadzić szeroko
rozumianą działalność wystawienniczą, ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji sztuki
współczesnej. Projekt Opery i Filharmonii Podlaskiej, z uwagi na jego wartość przekraczającą
50 mln euro, zaliczany jest do tzw. projektów „dużych”.
Całkowity koszt projektu wynosi: 180,20 mln zł,
kwota dofinansowania z EFRR to: 100,62 mln zł.

Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku / Fot. Mariusz Lis

„Dydko i książka”
„Dydko i książka” to czwarta część publikacji dotyczących edukacji kulturalnej przeznaczonych
dla dzieci w wieku 5–7 lat z serii Dydko. Dzięki książeczce, jej odbiorcy mają możliwość dowiedzieć się, jak powstają książki, kto jest zaangażowany w proces ich tworzenia, jak również „zwiedzić” miejsca, takie jak: księgarnia, czy biblioteka.

Książeczka edukacyjna, której celem jest m.in. promocja
zadań realizowanych w ramach XI Priorytetu Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Książeczka wydana została przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Departament Funduszy Europejskich, Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej,
Departament Mecenatu Państwa). Książeczka edukacyjna, której celem jest m.in. promocja zadań realizowanych w ramach XI Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
zostanie przekazana, tak jak poprzednie części, m.in. do instytucji kultury oraz domów dziecka
w całej Polsce.
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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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