
 
WYNIKI PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ 
 
W ramach II naboru wniosków w trybie konkursowym do działania 8.1 „Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020 (nr naboru POIS.08.01.00-IP.05-00-002/16) w wyniku rozstrzygnięd zapadających na etapie 
procedury odwoławczej: 
 

I. do oceny merytorycznej I stopnia skierowano 6 projektów: 

 projekt Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława we 
Wrocławiu pn. Remont posadzki kościoła i wykonanie prac renowatorskich dla 
elementów wnętrza kościoła pw. Św. Stanisława, św. Doroty, św. Wacława we 
Wrocławiu, 

 projekt Paostwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Z. Mycielskiego w Strzyżowie pn. 
Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej w obszarze 
kultury poprzez rozbudowę budynku PSM I stopnia w Strzyżowie wraz z zakupem 
wyposażenia, 

 projekt Klasztoru Ojców Paulinów Jasna Góra pn. Narodowe Perły Klasztoru OO 
Paulinów Jasna Góra w Częstochowie - ochrona kulturowego dziedzictwa 
europejskiego  - etap II, 

 projekt Fundacji dla Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu pn. Ochrona dziedzictwa 
kulturowego Śląska - przebudowa i zintegrowany remont konserwatorski obiektów 
Muzeum Archidiecezjalnego oraz adaptacja Biblioteki Archidiecezjalnej we 
Wrocławiu, 

 projekt Gminy Pasłęk pn. Remont murów obronnych przy ul. Firleja z parkingiem przy 
murach obronnych w Pasłęku, 

 projekt Muzeum Nadwiślaoskiego w Kazimierzu Dolnym pn. Remont konserwatorski i 
modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum 
Nadwiślaoskiego w Kazimierzu Dolnym, 
 

II. do oceny merytorycznej II stopnia skierowano 2 projekty: 

 projekt Paostwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym 
Targu pn. Poprawa warunków dla prowadzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej 
oraz ochrona dziedzictwa kultury poprzez zakup instrumentów muzycznych i sprzętu 
multimedialnego przez Paostwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Fryderyka 
Chopina w Nowym Targu, 

 projekt Diecezji Kaliskiej pn. Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji 
Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony 
dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu Etap II. 

 
Projekt Fundacji dla Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną I i 
II stopnia i uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 
39.358.280,37 zł. 
Projekt Muzeum Nadwiślaoskiego w Kazimierzu Dolnym pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną I i 
II stopnia i uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 
9.713.318,72 zł. 
Projekt Paostwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu 
pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną II stopnia i uzyskał dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.037.083,91 zł. 
Projekt Diecezji Kaliskiej pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną II stopnia i uzyskał 
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 10.598.847,42 zł. 



 
Projekt Klasztoru Ojców Paulinów Jasna Góra pn. Narodowe Perły Klasztoru OO Paulinów Jasna Góra 
w Częstochowie - ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego  - etap II pozytywnie przeszedł 
ocenę merytoryczną I i II stopnia i uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w wysokości 11.253.710,71 zł. 
 
Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięd 
zapadających na etapie procedury odwoławczej 

http://poiis.mkidn.gov.pl/media/437/download/lista-projektow-dofinansowanych-w-wyniku-prcedury-odwolawczej-ii-nabor.pdf
http://poiis.mkidn.gov.pl/media/437/download/lista-projektow-dofinansowanych-w-wyniku-prcedury-odwolawczej-ii-nabor.pdf

