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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

I

WSTĘP

Prezentujemy Państwu ostatni w tym roku biuletyn poświęcony VIII osi Programu Opera-

cyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Znajdą w nim Państwo podsumowanie 

szkoleń, które odbyły się w listopadzie tego roku, a także krótkie zestawienie kolejnych 

zrealizowanych już projektów.

Życzymy przyjemnej lektury.

Fot. Paweł Ulatowski/MKiDN

Fot. Paweł Ulatowski/MKiDN
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Fot. Paweł Ulatowski/MKiDN

II

SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW 

W dniach 19 i 20 listopada odbyła się kolejna seria szkoleń dla beneficjentów VIII osi 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Podczas spotkania dedykowane-

go beneficjentom II i III naboru omówione zostały problemy i nieprawidłowości wykry-

te podczas realizacji projektów (kontrola ex-ante i kontrola ex-post) oraz kwestie doty-

czące zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym. Ponadto tematyka 

szkolenia obejmowała także zasady informacji i promocji w projektach, ze szczególnym 

uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2018 roku. Szkolenie przeprowa-

dzili eksperci z Wydziału Kontroli Zamówień Publicznych Departamentu Finansowego 

MKiDN oraz Zespołu ds. Promocji Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich MKiDN.

III

ZAKOŃCZONE PROJEKTY

AKADEMIA MUZYCZNA W KATOWICACH

W sierpniu 2018 r. Akademia Muzyczna w Katowicach zakończyła realizację projektu  

Wyposażenie Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w mistrzowskiej 

klasy instrumenty muzyczne, w celu wprowadzenia nowej, najwyższej jakości oferty kultu-

ralnej. W ramach inwestycji zakupiono miedzy innymi: fortepiany, trąbki, flety, klarnety, 

oboje, skrzypce, wiolonczele, harfy. Te mistrzowskiej klasy instrumenty muzyczne znaczą-

co przyczynią się do rozszerzenia oferty kulturalno-edukacyjnej uczelni. Repertuar Akade-

mickiej Orkiestry Dętej oraz Akademickiej Orkiestry Symfonicznej zostanie wzbogacony 

o  nowe utwory, które będzie można usłyszeć podczas licznych koncertów towarzyszą-

cych planowanym wydarzeniom krajowym i międzynarodowym. Całkowity koszt projektu  

wyniósł 9,52 mln zł z czego 6,6 mln zł zostało dofinansowane z funduszy unijnych.

Fot. Paweł Ulatowski/MKiDN
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Fot. Paweł Ulatowski/MKiDN

Fot. Paweł Ulatowski/MKiDN

AKADEMIA TEATRALNA W WARSZAWIE

Akademia Teatralna im. Zelwerowicza w Warszawie, zabrzmiała feerią barw i dźwięków.  

Na scenie głównej Teatru Collegium Nobilium w dniu 15 listopada br. odbył się pokaz mul-

timedialny z muzyką na żywo oraz prezentacją innowacyjnego wyposażenia oraz sprzę-

tu scenicznego. Tym samym podsumowany został zrealizowany przez uczelnię projekt  

pt. Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej poprzez 

unowocześnienie wyposażenia Akademii Teatralnej w Warszawie. Dzięki realizacji inwestycji 

Akademia wzbogaciła się o nowoczesne wyposażenie dwóch sal w Teatrze Collegium Nobi-

lium oraz w studiu audio-video. Dzięki rozbudowie i modernizacji parku technologicznego 

uczelni nastąpiło podwyższenie jakości oferty kulturalnej m.in. poprzez poprawę efektów 

audiowizualnych organizowanych spektakli oraz rozszerzona zostanie oferta edukacyjna 

uczelni, co wzmocni jej pozycję jako ośrodka edukacji teatralnej. Całkowita wartość inwe-

stycji wyniosła 3,97 mln zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego wyniosło 3,25 mln zł.

Fot. Tomek Kaczor, ze zbiorów Akademii Teatralnej w Warszawie
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TEATR GROTESKA W KRAKOWIE

Kolejny zakończony projekt to Modernizacja Teatru Groteska w Krakowie – etap IV – koń-

cowy. Inwestycja była zwieńczeniem działań mających na celu stworzenie nowoczesnej 

instytucji kultury, która w pełni wykorzystuje swój potencjał kulturalno-artystyczny zarów-

no w wymiarze lokalnym, jak i regionalnym. Wśród zakupionego dzięki środkom unijnym 

sprzętu znalazły się m. in. nowy system nagłośnienia (odsłuchy dla aktorów i nagłośnienie 

widowni), nowy sprzęt oświetleniowy, a także mechanika sceny. Środki z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone na realizację projektu to 4,14 mln zł, a cał-

kowita wartość przedsięwzięcia wyniosła prawie 6 mln zł.

OPERA NOVA BYDGOSZCZ

12 grudnia br. odbyła się konferencja podsumowująca dwuletni projekt Modernizacja  

Opery Nova w Bydgoszczy. Swoim zakresem inwestycja objęła zakup 46 instrumentów, 

zainstalowanie nowego sprzętu oświetleniowego i nagłaśniającego, remont podłogi sce-

nicznej (zamontowanie m.in. sceny obrotowej), zakup zestawów dla osób niedosłyszących. 

Realizacja projektu nie tylko przyczyniła się do unowocześnienia i modernizacji infrastruk-

tury Opery Nova, zastosowane udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami i nowe 

wyposażenie pozwolą na wdrożenie oferty dostosowanej do potrzeb coraz szerszego gro-

na odbiorców. W wyniku realizacji projektu przewiduje się m.in. nowe koncerty, spektakle, 

projekty edukacyjne skierowane m.in. do dzieci w wieku przedszkolnym, wystawy i impre-

zy kulturalne. Całkowity koszt projektu wyniósł 14,27 mln zł, z czego 9,4 mln zł to dofinan-

sowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Fot. Paweł Ulatowski/MKiDN

Fot. Paweł Ulatowski/MKiDNFot. Paweł Ulatowski/MKiDN
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OPERA WROCŁAWSKA 

Opera Wrocławska zakończyła projekt pt. Poprawa warunków prowadzenia działalności kul-

turalnej poprzez unowocześnienie zaplecza technicznego, w tym scenicznego, Opery Wrocław-

skiej. W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano nowoczesny sprzęt oświetleniowy 

i sprzęt multimedialny. Zainstalowano również nowoczesny system zasilania i sterowania 

napędami mechaniki sceny. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości prezento-

wanych spektakli i pozwoli wprowadzić nowe wydarzenia artystyczne do stałego repertu-

aru Opery. Techniczne możliwości nowo zakupionego wyposażenia można było podziwiać 

między innymi w trakcie premiery „Halki” Stanisława Moniuszki: spektakl w reżyserii Gra-

żyny Szapołowskiej odbył się 14 grudnia br. m.in. w związku z obchodami Roku Polskiego 

w Operze Wrocławskiej. Całkowita wartość projektu to 24,76 mln zł, w tym 16,66 mln zł 

pochodziło z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Fot. Paweł Ulatowski/MKiDN Fot. Paweł Ulatowski/MKiDN
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SZKOŁA MUZYCZNA W PLESZEWIE 

14 grudnia br. miało miejsce uroczyste otwarcie sali koncertowej w Szkole Muzycznej 

I stopnia w Pleszewie. Nowy obiekt powstał w ramach projektu pt. Przebudowa i rozbu-

dowa Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. Kilara w Pleszewie o salę koncerto-

wą z zapleczem, który zrealizowany został dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego na kwotę 8,42 mln zł przy całkowitej wartości inwestycji w wysokości 

10,1 mln zł. W ramach inwestycji zakupiono również meble i instrumenty do wyposażenia 

sali. Na szczególną uwagę zasługują nowe organy – jedyny taki egzemplarz w Polsce. Ich 

możliwości można było podziwiać w trakcie uroczystego koncertu zorganizowanego z oka-

zji zakończenia projektu. Dzięki pozyskanym środkom unijnym powstała nowa przestrzeń 

dla kultury o zasięgu nie tylko krajowym, ale również międzynarodowym. Szkoła planuje  

m.in.: wpisanie wydarzeń kulturalnych w Szlak Ludzi Muzyki czy podjęcie współpracy mię-

dzynarodowej z partnerem z Litwy. W sumie zaplanowane jest 25 nowych wydarzeń arty-

stycznych rocznie, w których weźmie udział ok. 2140 osób.

DIECEZJA KALISKA ETAP I 

Kalisz, Droszew, Żegocin, Czermin, Sośnicę, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Starygród, 

Ociąż, Drołtowice, Proślice i Jakubowice, Uszyce, Węglewice, Złoczew, Lisków i Blizanów 

i ponownie Kalisz – to Szlak Zabytkowych Kościołów Diecezji Kaliskiej, który swoim zasię-

giem obejmuje tereny czterech województw: wielkopolskiego, opolskiego, łódzkiego oraz 

dolnośląskiego. Celem projektu Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej 

– rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowe-

go oraz wzrostu atrakcyjności regionu realizowanego przez Diecezję Kaliską była ochrona 

i zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu poprzez realizację prac konserwatorskich 

w 16 zabytkowych kościołach. Prace swoim zakresem obejmowały renowację zarówno bu-

dynków jak i zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów. W ramach 

projektu zaplanowano także wdrożenie kompleksowego programu kulturalno-edukacyj-

nego, obejmującego m.in. organizację przez wszystkie parafie biorące udział w projekcie: 

Festiwalu Muzyki Organowej pt. „Czas zatrzymany w drewnie” oraz cyklicznych spotkań 

w ramach dni edukacyjno-historycznych pt. „Drewniana podróż do przeszłości”. Całkowity 

koszt projektu wyniósł 10,27 mln zł, z czego 8,62 mln zł pochodziło z Europejskiego Fundu-

szu Rozwoju Regionalnego.

Fot. Paweł Ulatowski/MKiDNFot. Paweł Ulatowski/MKiDN




