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WSTĘP

Zapraszamy serdecznie do lektury pierwszego w tym roku biuletynu. Znajdą w nim Państwo 
między innymi informacje na temat wyników zakończonych naborów wniosków oraz relację 
ze szkoleń i spotkań zorganizowanych dla wnioskodawców i beneficjentów Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Zachęcamy też do zapoznania się z ma-
teriałem opracowanym przez pracowników Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich 
dotyczącym podsumowania wyników przeprowadzonych dotychczas trzech naborów.

II i III NABÓR WNIOSKÓW 
ROZSTRZYGNIĘTY!

2 stycznia 2017 r. został rozstrzygnięty III nabór wniosków dla Mazowsza w ramach VIII osi 
priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (nr naboru: POIS.08.01.00-IP.05-14-001/16). 
Dofinansowanie otrzymało 5 projektów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, 3 pro-
jekty z zakresu rozwoju infrastruktury kultury i 2 projekty dotyczące zakupu wyposażenia. 
Całkowity koszt dofinansowanych inwestycji wyniósł 156 mln zł, a łączna kwota dofinanso-
wania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 97,8 mln zł. 

Z kolei II nabór wniosków, dla regionów słabiej rozwiniętych, w ramach VIII osi prio-
rytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PO IiŚ 2014–2020 
(nr  naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-002/16) został rozstrzygnięty 8 marca br. W efekcie 
prac Komisji Oceny Projektów, 52 projekty uzyskały dofinansowanie w tym 33 projekty 
z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, 10 projektów z zakresu rozwoju infrastruktury 
kultury i 9 projektów dotyczących zakupu wyposażenia. Łączny koszt całkowity inwestycji 
w ramach tego naboru to 993,6 mln zł, natomiast łączna kwota dofinansowania z EFRR wy-
niosła 733,2 mln zł. Wśród beneficjentów obu naborów znalazły się kościoły, szkoły i uczel-
nie artystyczne, jednostki samorządu terytorialnego, oraz instytucje kultury takie jak teatry 
czy muzea. 
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OGŁOSZONO KOLEJNE NABORY 
WNIOSKÓW DLA MAZOWSZA I REGIONÓW 
SŁABIEJ ROZWINIĘTYCH

Na początku marca 2017 r. zostały ogłoszone kolejne nabory wniosków o dofinansowa-
nie w ramach VIII osi PO IiŚ 2014–2020. W terminie od 3 kwietnia do 4 maja 2017 r. mogli 
składać wnioski beneficjenci z województwa mazowieckiego jak i beneficjenci z regionów 
słabiej rozwiniętych. Alokacja środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
dla województwa mazowieckiego wynosiła 95 mln zł, a dla regionów słabiej rozwiniętych 
500 mln zł. 

SZKOLENIA DLA WNIOSKODAWCÓW  
I DNI OTWARTE 

6 marca 2017 r. w Warszawie odbyło 
się szkolenie dla potencjalnych bene-
ficjentów VIII osi Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i rozwój zasobów kultury 
Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i  Środowisko 2014–2020. Eksperci 
z Departamentu Funduszy i  Spraw 
Europejskich oraz Departamentu Fi-
nansowego Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego przybliżyli 
wnioskodawcom zagadnienia związa-
ne z ubieganiem się o dofinansowanie 
w  ramach VIII  osi PO IiŚ 2014–2020 

oraz omówili zmiany dotyczące stosowania zamówień publicznych wprowadzone nowe-
lizacją z dnia 22 czerwca 2016 roku. Szkolenie miało na celu przygotowanie potencjalnych 
beneficjentów do aplikowania w kolejnym ogłoszonym konkursie. Oprócz udziału w spo-
tkaniu 6 marca br. wnioskodawcy mieli również możliwość konsultacji przygotowywanych 
przez siebie projektów podczas Dni Otwartych, które odbyły się 10 i 11 kwietnia. Około 30 in-
stytucji skorzystało z okazji, aby w trakcie indywidualnych rozmów ze specjalistami z De-
partamentu Funduszy i Spraw Europejskich zadać pytania i wyjaśnić wszelkie wątpliwości 
dotyczące przygotowanych wniosków o dofinansowanie.

SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW  
Z II I III NABORU

W związku z zakończonym III naborem 
wniosków o dofinansowanie do VIII 
osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i rozwój zasobów kultury 
Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko 2014–2020 w dniach 
30–31 marca br. odbyły się szkolenia 
dla beneficjentów. W  pierwszym dniu 
szkolenia beneficjenci mogli zapoznać 
się z działaniem Systemu SL 2014, de-
dykowanego do rozliczania wydatków 
poniesionych w ramach projektu oraz 
raportowania o postępie rzeczowym 
projektu. Drugi dzień spotkania poświęcony był stosowaniu prawa zamówień publicznych 
oraz zasady konkurencyjności, a także omówieniu istotnych kwestii dotyczących przeciw-
działania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym. W maju planujemy organizację 
kolejnych szkoleń dla beneficjentów, których projekty uzyskały dofinansowanie w ramach 
II naboru.   

PRZECIWDZIAŁANIE NADUŻYCIOM 
FINANSOWYM

Oprócz prowadzenia szkoleń dla beneficjentów w zakresie wyżej wskazanej tematyki za-
chęcamy Państwa do zapoznania się z publikacjami oraz dokumentami zamieszczonymi 
na naszym serwisie w zakładce Antykorupcja i przeciwdziałanie nadużyciom: 
http://poiis.mkidn.gov.pl/antykorupcja-i-przeciwdzialanie-naduzyciom
oraz bieżące monitorowanie treści na poniżej wskazanych stronach internetowych: 
•  www.antykorupcja.gov.pl
•  www.cba.gov.pl, www.abw.gov.pl/pl/zadania/zwalczanie-korupcji/50,Zwalczanie-korup-

cji.html
•  www.cbsp.policja.pl/
•  http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_pl.htm

Fot. MKiDN / DFE
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PODSUMOWANIE NABORÓW WNIOSKÓW 
W RAMACH VIII OSI PRIORYTETOWEJ  
OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ROZWÓJ 
ZASOBÓW KULTURY PROGRAMU OPERACYJNEGO 
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (PO IiŚ) 2014–2020

Po roku od uruchomienia I naboru wniosków w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dzie-
dzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko (PO IiŚ) 2014–2020 chcielibyśmy przedstawić Państwu podsumowanie pierwszych 
trzech naborów. Rozstrzygając trzy nabory wniosków (dwa nabory dla regionów słabiej 
rozwiniętych i jeden nabór dla Mazowsza), MKiDN zakontraktowało ok. 55% alokacji tj. 
1 089,1 mln zł. W ramach wszystkich naborów złożono 171 projektów ma kwotę całkowitą 
2 803,4 mln zł, w tym 2 034,3 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR). Najwięcej wniosków (66) zostało złożonych przez instytucje kultury i jednostki sa-
morządu terytorialnego na rzecz instytucji kultury. 44 wnioski zostały złożone przez kościo-
ły, a 41 przez szkoły i uczelnie artystyczne. 

 Instytucje kultury – 66 Kościoły  
i związki wyznaniowe – 44

 Organizacje pozarządowe – 9
 Podmioty zarządzające obiektami UNESCO – 2  Inne – 1

 Archiwa – 3

 Szkoły i uczelnie – 41

 Jednostki  
samorządu terytorialnego – 5

Najwięcej projektów złożyli wnioskodawcy z województwa małopolskiego (34), wojewódz-
twa mazowieckiego (18), dolnośląskiego i wielkopolskiego (po 17), najmniej z województwa 
lubuskiego, zachodniopomorskiego (po 3) i podlaskiego (2). Taki podział złożonych wnio-
sków w dużej mierze odzwierciedla warunki określone w Programie Operacyjnym Infra-
struktura i Środowisko dla VIII osi priorytetowej, zgodnie z którymi o dofinansowanie mogły 
ubiegać się jedynie narodowe i współprowadzone instytucje kultury, obiekty znajdujące się 
na liście UNESCO i Pomników Historii Prezydenta RP, archiwa oraz szkoły i uczelnie ar-
tystyczne. Poza wymienionymi grupami beneficjentów na zasadzie wyjątku do programu 
dopuszczone były projekty wynikające z kontraktów terytorialnych, dotyczące czytelnictwa 
i sztuki współczesnej oraz ochrony zabytków drewnianych i techniki.

 dolnośląskie – 17

 kujawsko-pomorskie – 8

 lubelskie – 11

 lubuskie – 3

 łódzkie – 13

 małopolskie – 34
 mazowieckie – 18

 opolskie – 7
 podkarpackie – 5

 podlaskie – 2

 pomorskie – 12

 śląskie – 6

 świętokrzyskie – 10

 warmińsko-mazurskie – 5

 wielkopolskie – 17
 zachodniopomorskie – 3
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Wykres dotyczy liczby złożonych wniosków z uwzględnieniem typu wnioskodawcy.

Wykres dotyczy liczby złożonych wniosków w podziale na województwa.



Dofinansowane projekty obejmą siatką inwestycji praktycznie cały kraj. Najwięcej realizo-
wanych będzie w Małopolsce (16), na Mazowszu (10), w woj. łódzkim (8), wielkopolskim (8), 
dolnośląskim (7), pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz lubelskim (po 6). Warto podkre-
ślić też, że kilka projektów partnerskich realizowanych będzie na terenie kilku województw, 
choć projekt w niniejszej analizie przypisany jest jedynie do województwa właściwego dla 
partnera wiodącego (lidera projektu). Przykładem jest m.in. projekt dotyczący konserwacji 
zabytkowych drewnianych cerkwi Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej realizowany 
na terenie Lubelszczyzny, Małopolski i Podlasia. 

Największym zainteresowaniem wnioskodawców cieszyło się poddziałanie dotyczące re-
nowacji i konserwacji zabytków (103). Wnioski dotyczące niezabytkowej infrastruktury sta-
nowiły zaledwie 1/3 tej liczby (34), podobnie sprzęt i wyposażenie (34).

Co do wyników konkursów warto zauważyć, że z pośród 171 złożonych wniosków 
dofinansowanie uzyskały 81 projekty na kwotę całkowitą 1 521 mln zł, w tym 1 089,1 mln zł 
z EFRR. Średnia wartość dofinansowanych inwestycji wynosi 18,8 mln zł. Najwięcej dofi-
nansowanych projektów dotyczy instytucji kultury (40 – tj. praktycznie 50% dofinansowa-
nych inwestycji), kościołów (23 – tj. 28% dofinansowanych inwestycji) oraz szkół i uczelni 
artystycznych (15 – tj. prawie 18,5% dofinansowanych inwestycji).

 instytucje  
kultury – 40

 szkoły i uczelnie – 15

 Jednostki samorządu 
terytorialnego – 1

 Kościoły  
i związki wyznaniowe – 23

 Organizacje pozarządowe – 1
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 dolnośląskie – 7

 kujawsko-pomorskie – 6

 lubelskie – 6

 łódzkie – 8

 małopolskie – 16
 mazowieckie – 10

 opolskie – 2
 podkarpackie – 1

 pomorskie – 6

 śląskie – 4

 świętokrzyskie – 1
 warmińsko-mazurskie – 3

 wielkopolskie – 8

 zachodniopomorskie – 3

zachodniopomorskie

wielkopolskie

warmińsko-mazurskie

świętokrzyskie

śląskie

pomorskie

podlaskie

podkarpackie

opolskie

mazowieckie

małopolskie

łódzkie

lubuskie

lubelskie

kujawsko-pomorskie

dolnośląskie

100%

10,00%

55,56%

54,55%

47,06%

20,00%

66,67%

47,06%

75,00%

60,00%

28,57%

50,00%

61,54%

41,18%

Wykres dotyczy liczby dofinansowanych projektów w podziale na typ wnioskodawcy.

Wykres dotyczy liczby dofinansowanych projektów w podziale na województwa.

Wykres dotyczy % dofinansowanych projektów w poszczególnych województwach 
w stosunku do projektów złożonych.



Najwięcej dofinansowanych projektów dedykowanych jest ochronie zabytków, tj. 48, na któ-
re przeznaczono 767,1 mln zł. Prawie trzykrotnie mniej dofinansowanych inwestycji to prace 
związane z infrastrukturą niezabytkową – 17 projektów, na które przeznaczono 165,3 mln zł  
i zakupem wyposażenia – 16 projektów, na które przeznaczono 156,7 mln zł.

Podział środków dokonany w wyniku przeprowadzonych trzech konkursów odzwier-
ciedla warunki określone w Programie Operacyjnym dla VIII osi priorytetowej oraz w prze-
pisach rozporządzenia ws. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z których wyni-
ka, że w obecnej perspektywie za priorytet uznano ochronę zabytków. Należy podkreślić, że 
wiele z dofinansowanych zabytków dotyczy najważniejszych w Polsce obiektów i obszarów 
zabytkowych znajdujących się na Liście UNESCO (13) lub Liście obiektów uznanych przez 
Prezydenta RP za Pomniki Historii (22) – w sumie stanowią one 72% dofinansowanych za-
bytków. Jako przykład warto wymienić choćby projekt Zamku Królewskiego na Wawelu, Ko-
palni Soli „Bochnia”, konserwację Kościoła Pokoju w Świdnicy, prace realizowane w obrębie 
wpisanych na Listę UNESCO: Starego Miasta w Toruniu, Zamościu, Krakowie czy Warsza-
wie, projekt dotyczący renowacji Bazyliki w Pelplinie czy Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej 
Górze. Dofinansowane projekty objęły wszystkie rezydencje królewskie: Wawel, Wilanów, 
Łazienki Królewskie i Zamek Królewski w Warszawie. Część realizowanych projektów bę-
dzie wdrażana w partnerstwie, co pozwoli na stworzenie ciekawej oferty turystycznej dla 
danego miasta czy regionu (m.in. projekt Toruńskiej Starówki, Diecezji Kaliskiej, Archidiece-
zji Poznańskiej, Diecezji Bydgoskiej). Projekty dotyczące zabytków prowadzą nie tylko do 
renowacji obiektów zabytkowych, ale także powstania nowej przestrzeni do prowadzenia 
działalności kulturalnej. Wśród nich warto wskazać m.in. Mini Koperniki Innowacyjne Centra 
Edukacji w Toruniu, Centrum Designu w Łodzi czy rewitalizację Akademii Zamojskich. Wie-
le złożonych aplikacji dotyczyło kategorii dopuszczonych do Programu na zasadzie wyjątku, 
np. projekty związane z zachowaniem zabytków drewnianych (głównie projekty dotyczące 
obiektów sakralnych) czy projekty związane z czytelnictwem. Warto również zwrócić uwagę 
na działania dotyczące zakupu sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kultural-
nej, które nie mogły być realizowane jako osobne typy projektów w poprzedniej perspekty-
wie finansowej. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu swoje zamierzenia mogą realizować 
m.in. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Narodowe Forum 
Muzyki we Wrocławiu, Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach czy EC-1 w Łodzi na re-
alizację wystawy dotyczącej historii polskiego filmu. 

Na koniec warto podkreślić także różnorodność dofinansowanych projektów: 
to  wsparcie dla zamków czy pałaców (oprócz rezydencji królewskich, jest to np. Zamek 
w Łańcucie, Pałac Poznańskich w Łodzi, Pałac Krzysztofory w Krakowie, Pałac Przeben-
dowskich / Radziwiłów w Warszawie), ekspozycji muzealnych (np. Muzeum Warszawy zlo-
kalizowane na warszawskiej Starówce, Muzeum Narodowe w Warszawie), teatrów (Teatr 
Groteska, Teatr Łaźnia Nowa), obiektów sakralnych (kościoły, cerkwie, ewangelicki Kościół 
Pokoju w Świdnicy), placówek propagujących sztukę współczesną (np. Muzeum Sztuki 
w Łodzi, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu, 
Akademickie Centrum Designu w Łodzi, Narodowe Centrum Kultury Filmowej EC-1 w Łodzi, 
Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu), czytelnictwo (np. Biblioteka Narodowa w Warszawie, 
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Zachodniopomorska Książnica Cyfrowa w Szczecinie, 
Biblioteka Publiczna w Warszawie), czy też projekty wzmocnienia funkcji kulturalnych szkół 
i uczelni artystycznych poprzez ich przebudowę czy rozbudowę o nowe przestrzenie: sale 
koncertowe, kameralne czy powierzchnie wystawiennicze (np. Uniwersytet Artystyczny 
w Poznaniu, Uniwersytet im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych 
w Gdańsku, Szkoła Muzyczna w Łodzi). Warto również wskazać, że po raz pierwszy dofi-
nansowano projekty będące odpowiedzią na zapotrzebowanie muzealników na przestrze-
nie magazynowe (magazyn studyjny dla Muzeum Sztuki w Łodzi) czy na mobilne laborato-
ria konserwatorskie (projekt tzw. Pogotowia Konserwatorskiego Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie). 
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