PROJEKT
VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Wsparcie ukierunkowane na zachowanie dziedzictwa będzie dotyczyć prac związanych z konserwacją
i renowacją obiektów zabytkowych. Dofinansowanie będą mogły otrzymać także projekty związane
z konserwacją zabytków ruchomych (w tym ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji –
jako element projektu). Zakres wsparcia obejmie także działania mające na celu ochronę i zachowanie
zabytkowych parków i ogrodów.
W zakresie rozwoju zasobów kultury o dofinansowanie będą mogły ubiegać się przedsięwzięcia
polegające na rozbudowie, przebudowie i remoncie niezabytkowej infrastruktury kultury i edukacji
artystycznej z przeznaczeniem na cele kulturalne (budowa nowej infrastruktury kultury od podstaw nie
będzie możliwa).
W celu zwiększenia dostępu do zasobów kultury, możliwe będą także inwestycje dotyczące
przebudowy pomieszczeń z przeznaczeniem na magazyny studyjne i modernizacji wystaw stałych, jak
też zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (zabezpieczenie projektów przed
kradzieżą i zniszczeniem może stanowić część projektu).
Dodatkowo, w ramach działania możliwe będzie wsparcie zakupu wyposażenia do prowadzenia
działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej. W ramach działania finansowany będzie także
zakup aparatury specjalistycznej na cele działalności związanej z ochroną i zachowaniem dziedzictwa
kulturowego i rozwojem zasobów kultury.
W odniesieniu do projektów szkół i uczelni artystycznych możliwe będzie wsparcie w zakresie
związanym z prowadzoną działalnością kulturalną i artystyczną, przy czym wsparcie to nie obejmuje
działalności stricte dydaktycznej.
Biorąc pod uwagę cele VIII osi priorytetowej realizowane będą m.in. projekty dotyczące: obiektów
wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za
Pomniki Historii oraz obiektów zlokalizowanych na obszarach objętych wpisem na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarach uznanych za Pomniki Prezydenta
RP. Ponadto za kluczowe uznano inwestycje dotyczące zabytków drewnianych (zarówno
nieruchomych, jak i ruchomych); rozwoju czytelnictwa i sztuki współczesnej w miastach
wojewódzkich; a także inwestycje dotyczące zabytków techniki oraz projekty wynikające
z Kontraktów Terytorialnych, które będą mogły otrzymać wsparcie z zachowaniem zasad
interwencji określonych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Potencjalni beneficjenci:
1. Instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego)
2. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe
3. Szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
4. Jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury
5. Organizacje pozarządowe
6. Kościoły i związki wyznaniowe (tylko w zakresie projektów dotyczących konserwacji i renowacji
zabytków ruchomych i nieruchomych)

PROJEKT
7. Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO inne niż wymienione w punktach 1-6
W przypadku beneficjentów wymienionych w punkcie 4 - 7 możliwa jest realizacja wyłącznie:
a. projektów dotyczących obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub
uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach objętych
wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarach uznanych za
Pomniki Prezydenta RP.
b. projektów mieszczących się w zakresie niżej wymienionych obszarów tematycznych:
- projektów dotyczących konserwacji, restauracji, rewaloryzacji zabytków drewnianych (zarówno
nieruchomych, jak i ruchomych);
-

projektów dotyczących rozwoju czytelnictwa w miastach wojewódzkich;

-

projektów dotyczących rozwoju sztuki współczesnej w miastach wojewódzkich;

- projektów dotyczących konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, adaptacji na cele kulturalne oraz
zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych zabytków techniki;
c. projektów wynikających z Kontraktów Terytorialnych.

