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środków Unii Europejskiej” – stały się one częścią otaczającego nas krajobrazu. Informują między innymi o
projektach z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, infrastruktury kultury oraz szkolnictwa artystycznego. To właśnie dzięki tym projektom „Polska pięknieje” – i to w wielu wymiarach.
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Wdrażanie XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” weszło w końcową fazę realizacji. Obecnie
większość inwestycji została zakończona lub znajduje
się na ostatnim etapie realizacji. W kontekście kończącej się perspektywy finansowej 2007-2013 warto
przypomnieć, że w tym okresie możliwości finansowania kultury ze środków europejskich znacząco się
zwiększyły. Na realizację projektów infrastrukturalnych z zakresu kultury przeznaczono w Polsce ponad
5,6 miliarda zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Polska otrzymała największe wsparcie dla
kultury wśród wszystkich krajów członkowskich Unii
Europejskiej.

Członkostwo naszego kraju w strukturach UE bez wątpienia
przyniosło polskiej kulturze wiele korzyści, w szczególności
w obszarze inwestycji. Sektor kultury, wbrew sceptycznym
opiniom, okazał się jednym z najlepiej przygotowanych do
absorpcji środków europejskich. Dzisiaj z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że jesteśmy liderem ich wykorzystania. Świadczą o tym projekty zakończone z sukcesem,
które cieszą się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających
i publiczności. Uznając znaczenie inwestycji realizowanych w
ramach XI priorytetu PO IIŚ dla polskiej kultury, kieruję podziękowania do beneficjentów, których trud i zaangażowanie
oraz niezwykła determinacja i zapał do realizacji podjętych
przedsięwzięć sprawiają, że kulturalna mapa Polski wypełnia
się. Okazją do podziękowania wszystkim tym, którzy przyczyniają się do zachowania dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju infrastruktury kultury była zorganizowana w dniu 21 listopada br. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Bogdana Zdrojewskiego konferencja podsumowująca efekty wdrażania XI priorytetu PO IiŚ.
Kultura się liczy. Inwestujmy w kulturę!

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

dr Monika Smoleń

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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Konferencja podsumowująca
wdrażanie XI priorytetu PO
IiŚ 2007-2013
21 listopada 2013 r. na Zamku Królewskim
w Warszawie odbyła się Konferencja podsumowująca wdrażanie XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2007-2013. Celem konferencji było podsumowanie efektów wdrażania projektów w
obszarze kultury, które w latach 2007-2013
otrzymały dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele
beneficjentów projektów oraz instytucji wdrażania XI priorytetu.
W kończącej się perspektywie wsparcie otrzymało
79 inwestycji o całkowitej wartości 3,93 mld zł,
a udzielone dofinansowanie wyniosło 2,28
mld zł. Realizowane projekty dotyczą renowacji oraz rewitalizacji obiektów
zabytkowych, a także budowy lub
przebudowy obiektów infrastruktury kultury oraz infrastruktury
szkół i uczelni artystycznych.
Kluczowy punkt konferencji stanowiła uroczysta gala,
podczas której gospodarz
spotkania, Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego Pan
Bogdan Zdrojewski nagrodził zebranych beneficjentów
pamiątkowymi
statuetkami
oraz wręczył dyplomy i wyróżnienia za szczególne osiągnięcia
w sześciu kategoriach. W kategorii
dotyczącej najciekawszego przykładu przywrócenia do świetności obiektu
zabytkowego, w tym adaptacji przestrzeni
zabytkowej na cele kulturalne nagrodę otrzymało Miasto Lublin i projekt pt. „Renowacja klasztoru
powizytkowskiego na Centrum działań artystycznych w Lublinie”. Za najbardziej efektywnie wykreowaną przestrzeń
wykorzystywaną na działalność kulturalną uznano
projekt pn. „Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej
- Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku”. Najbardziej
innowacyjnym projektem w obszarze infrastruktury szkolnictwa artystycznego okazała się „Rozbudowa Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu. Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum
Innowacyjności”. W kategorii dotyczącej najsprawniej zrealizowa-

nego projektu, wyróżnienie za aktywną współpracę na etapie wdrażania i rozliczania inwestycji otrzymała Diecezja
Legnicka i projekt pt. „Rewaloryzacja Zespołu Opactwa
Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie”. Zwiększenie dostępności do kultury poprzez umożliwienie
dostępu do obiektów dotychczas nieupowszechnionych najpełniej odzwierciedlił projekt pt.
„Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w
Muzeum Narodowym w Krakowie”. Ostatnią
kategorię stanowiły wyróżnienia specjalne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznane beneficjentom za realizację projektu
pt. „Przebudowa teatru muzycznego
Capitol we Wrocławiu” oraz
„Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu”.
Na zakończenie, w
imieniu beneficjentów głos zabrała Pani
Ewa Kutryś, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.
Wyraziła satysfakcję i podziękowanie dla Pana Ministra Bogdana Zdrojewskiego, Pani Minister
Moniki Smoleń oraz dla wszystkich pracowników Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za pomoc i współpracę.
Tekst na podstawie materiałów
prasowych dostarczonych
przez beneficjenta.

Część artystyczna konferencji
Podczas konferencji podsumowującej wdrażanie XI priorytetu
PO IiŚ Kultura i dziedzictwo kulturowe, która miała miejsce na
Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 21 listopada 2013r.,
goście mieli przyjemność wysłuchać dwóch koncertów przygotowanych dzięki współpracy z beneficjentami XI priorytetu
PO IiŚ:
• Koncert na 4 skrzypiec Grażyny Bacewicz w wykonaniu kwartetu smyczkowego studentów Akademii Muzycznej w Łodzi;
• koncert jazzowy uczniów Zespół Szkół Muzycznych
im. F. Chopina w Warszawie.
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta
Bacewiczów w Łodzi jest jedną z ośmiu szkół
muzycznych w kraju. Uczelnia oprócz
działalności dydaktycznej, skupia się
na upowszechnianiu kultury narodowej, prowadzi intensywną działalność
kulturalną , organizuje wydarzenia
jednorazowe i cykliczne. Dzięki dofinansowaniu w ramach XI priorytetu
POIiŚ możliwa była budowa sali koncertowej, która zaspokoi potrzeby
studentów i kadry dydaktycznej.
Uroczysta inauguracja nowej sali odbyła
się 17 października podczas koncertu Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej
w Łodzi.
Podczas gali talenty muzyczne uczniów zaprezentował również Zespół Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie, jedna z największych i najlepszych placówek szkolnictwa muzycznego oraz
najstarsza tego typu instytucja w Polsce, o blisko 130-letniej historii. Szkoła posiada nie tylko
szeroką ofertę edukacyjną, ale jest też kolebką
dwóch najsłynniejszych, odbywających się w Polsce do dziś, międzynarodowych konkursów (Chopinowskiego i Wieniawskiego).
W ramach XI priorytetu, w ramach szkoły powstanie
Koncertowe Centrum Edukacji Muzycznej, które poprowadzi serie koncertowe we wszystkich muzycznych
stylistykach od muzyki dawnej, poprzez operę, klasyczną
muzykę kameralną i symfoniczną, po piosenkę autorską, musical, jazz, rock i najnowsze trendy muzyczne. Celem tego projektu jest wykorzystanie potencjału szkoły w dziedzinie popularnych specjalności, takich jak jazz i estrada, do rozszerzenia
oddziaływania edukacyjnego na szersze rzesze odbiorców.
Zespół jazzowy w składzie Agnieszka Drelak (flet), Jakub Paulski (gitara), Tymon Trąbczyński (kontrabas) wykonał utwory „In
your own sweet way” (kompozytor: Dave Brubeck), „Ja pana
w podróż zabiorę” (kompozytor: Jerzy Wasowski), „Whisper
not” (kompozytor: Benny Golson).
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Wystawy prac artystycznych
Podczas Konferencji podsumowującej wdrażanie XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dużym
zainteresowaniem cieszyły się towarzyszące temu wydarzeniu wystawy przygotowane przez beneficjentów
priorytetu. Pierwsza ekspozycja prezentowała dzieła
jubilerskie wykonane przez uczniów z Zespołu Szkół
Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie.
Szkoła otrzymała dofinansowanie na budowę nowoczesnego obiektu dydaktyczno-kulturalnego. Szkoła posiada
liczne osiągnięcia, realizuje wiele artystyczno-edukacyjnych
projektów międzynarodowych, wystawy w Europie, USA i

Izraelu oraz konkursy, przeglą- dy i seminaria.
Jej uczniowie biorą udział w zagranicznych
stażach, a wysoka liczba absolwentów kontynuuje edukację w akademiach sztuk
pięknych w kraju i Europie. Pracowania jubilerska, w której powstały zaprezentowane wyroby, prowadzona
jest przez artystów plastyków, mistrzów jubilerskich i projektantów.
Biżuteria, stworzona w tej pracowni
otrzymała wysokie oceny specjalistów po różnych wystawach na całym
świecie m.in. w Paryżu, Nowym Jorku
oraz Waszyngtonie. Zaprezentowane na
konferencji dzieła jubilerskie, wykonane ze
srebra, metali kolorowych,
kamieni szlachetnych i
syntetycznych, stanowiły prace dyplomowe.
Druga ekspozycja

prezentowała szkło artystyczne - prace studentów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, beneficjenta XI priorytetu POIiŚ. Warto podkreślić, że Wrocławska Katedra Szkła jako jedyna w Polsce kształci
studentów w zakresie projektowania szkła artystycznego oraz twórczości artystycznej w szkle.
Za sprawą nowopowstałej infrastruktury
Centrum Sztuk Użytkowych oraz Centrum
Innowacyjności , Katedra Szkła umożliwia
studentom podejmowanie działań kreacyjnych, wprowadzanie nowatorskich rozwiązań oraz łączenie tradycyjnych technik z
nowymi technologami. Prace powstają przy
użyciu palników oraz pieców elektrycznych do
stapiania, zgrzewania i wyginania materii szkła.
Wyroby
zaprezentowane
podczas konferencji
na Zamku Królewskim stanowiły
prezentację
osiągnięć

studentów i zostały wykonane w hucie szkła powstałej dzięki dofinansowaniu
w ramach XI priorytetu POIiŚ. Dzieła ukazywały rozmaite techniki i rozwiązania
dotyczące materii szkła.
Ważnym elementem wydarzenia była wystawa zdjęć inwestycji zrealizowanych
w ramach XI priorytetu PO IiŚ. Goście mogli podziwiać artystyczne fotografie
obiektów, które powstały w wyniku realizacji projektów dofinansowanych ze
środków UE w ramach XI priorytetu PO IiŚ . Wśród prezentowanych zakończonych
inwestycji znalazły się m.in.: klasztor powizytkowski w Lublinie, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym
w Krakowie Centrum Nauki Kopernik, Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku, Zamek
Królewski na Wawelu, Zamek Królewski w Warszawie, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w
Suwałkach, PWSFTviT w Łodzi. Fotografie zostały wykonane w ramach działań informacyjno-promocyjnych
XI priorytetu PO IiŚ.
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Otwarcie sali koncertowej Akademii
Muzycznej we Wrocławiu

Prace nad nową perspektywą
finansową

W dniu 26 października br. odbył o się uroczyste zakończenie inwestycji pn.” Rozbudowa Akademii Muzycznej
we Wrocławiu – Budowa Sali muzyczno dydaktycznej
wraz z infrastrukturą” współfinansowanej przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura
i Środowisko.
Powierzchnia nowego gmachu wynosi 2, 1 tys. m2. Zlokalizowano w nim m.in. sale: koncertową, audytoryjną
i baletową, salę prób dla wielkich zespołów wykonawczych, kompleks pomieszczeń dydaktycznych, studia nagrań, pomieszczenia
Studia Technik Audiowizualnych,
Studia Kompozycji Komputerowej oraz pracowni Muzyki
Teatralnej i Filmowej, przestrzenie wystawowe oraz
podziemny parking.
Sala muzyczno - dydaktyczna,
będąca
centralnym miejscem
kompleksu, umożliwi
realizację prób i koncertów dużych zespołów instrumentalnych i
wokalno-instrumentalnych w sposób

zgodny ze standardami akustyki,
b ez p i e c ze ń st wa
oraz efektywności
i komfortu pracy.
Stosowna instalacja umożliwi montaż
nagłośnienia
akusmatycznego,
co pozwoli na przestrzenną transmisję
dźwięku.
Powstały kampus zapewni
też możliwość przedstawień
operowych i teatralnych, projektów z zakresu muzyki elektroakustycznej i komputerowej, organizacji konferencji naukowych, seminariów, nagrań koncertowych i studyjnych.
Obiekt odznacza się łatwym dostępem i komfortowymi
warunkami do przyjęcia szerszej publiczności (w tym
osób niepełnosprawnych).

Dobiegają końca prace nad perspektywą finansową 2014-2020. W dniu
18 listopada br. Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju podjął uchwały
w sprawie przyjęcia projektu Umowy
Partnerstwa oraz programów operacyjnych, określających zakres wsparcia
z polityki spójności na najbliższe 7 lat.
Planuje się, że ostateczna akceptacja tych
dokumentów nastąpi do końca 2013 roku.
Największe wsparcie finansowe sektor kultury
otrzyma ze środków „Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2”. Na realizację VI osi
priorytetowej „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego” zostało przewidziane aż 497 300 000 EUR[1]. W
ramach priorytetu inwestycyjnego wsparciem objęte będą
kompleksowe zadania związane z ochroną i udostępnieniem
zabytków o znaczeniu ogólnopolskim i światowym, w tym
znajdujących się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO
i liście obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki
Historii. Przewiduje się również realizację projektów dotyczących rozwoju zasobów kultury jako miejsc prezentacji
dziedzictwa kulturowego.
Dodatkowo, wsparcie finansowe zostanie przyznane również
na digitalizację zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Z dofinansowanie będą mogły
skorzystać m.in. państwowe i współprowadzone instytucje
kultury oraz archiwa.
Ponadto realizacja projektów kulturalnych będzie możliwa także
w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (ochrona
dziedzictwa kulturowego, rozwój zasobów kultury i digitalizacja
zasobów kultury) i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
(wykorzystanie potencjału kulturowego na rzecz podniesienia
konkurencyjności MŚP).

[1] Biorąc pod uwagę nieostateczny charakter dokumentów
Inwestycja zapewni wzrost liczby studentów o 60 osób programowych powyższa kwota może jeszcze ulec zmianie.
i liczby pracowników dydaktycznych o 10 osób. Szacuje
się, że w ciągu roku z oferty kulturalnej skorzysta łącznie
około ponad 15 tys. osób.
Wartość projektu to 53,2 mln zł, w tym dofinansowanie UE
- 33, 5 mln zł. Umowa w tej sprawie została podpisana przez
ministra Bogdana Zdrojewskiego w maju 2010 r.

POIiŚ w liczbach

Dzięki realizacji projektów w ramach XI
priorytetu POIiŚ otrzymamy:
• 75 obiektów /zbiorów dziedzictwa kulturowego objętych
wsparciem;

• 47 wybudowanych/przebudowanych obiektów instytucji
kultury;
• 38 wybudowanych/przebudowanych obiektów szkół i uczelni
artystycznych;
• powstanie12 wirtualnych muzeów, galerii, filmotek, fonotek,
cyfrowych bibliotek.

Rezultatem tych działań będzie zwiększenie
atrakcyjności kraju dla mieszkańców i turystów. Zakłada się , że:
• 6 mln turystów (rocznie) odwiedzi odrestaurowane w ramach
priorytetu zabytki;

• 2,9 mln osób odwiedzi (rocznie) dofinansowane muzea,
teatry, filharmonie i biblioteki;
• 20 tys. uczniów i studentów będzie kształcić się w nowych lub
wyremontowanych placówkach szkolnictwa artystycznego;
• 128 obiektów zapewni dostęp dla osób niepełnosprawnych.

