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Inwestujemy w kulturę
KOSZT
CAŁKOWITY

2 873 mln zł

Jakim budżetem
dysponowaliśmy?
(2014–2020)

VIII OŚ PRIORYTETOWA
PROGRAMU OPERACYJNEGO
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

1 987,7 mln zł

• ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURY – 29 projektów
Dofinansowanie z UE

Ile i jakie projekty
dofinansowaliśmy?

341,6 mln zł

• OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – 88 projektów
Dofinansowanie z UE

1 413,9 mln zł

• ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA – 29 projektów
Dofinansowanie z UE

231,7 mln zł

INSTYTUCJE KULTURY

78

KOŚCIOŁY I ZWIĄZKI WYZNANIOWE
SZKOŁY I UCZELNIE

39

24

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
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Kto uzyskał
dofinansowanie?

WSTĘP
Polska kultura już od 15 lat z powodzeniem korzysta z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej. W tym czasie otrzymaliśmy historyczną szansę na opracowanie i wdrożenie kompleksowych projektów ochrony dziedzictwa kulturowego, rozwoju infrastruktury kultury oraz poprawy warunków nauczania w szkołach i uczelniach artystycznych. Środki finansowe dostępne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego pozwoliły na przeprowadzenie setek niezbędnych inwestycji na niespotykaną wcześniej skalę.

Świadczą o tym liczby, tylko w ramach dwóch edycji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2007–2020) w sektorze kultury dofinansowano 225 projektów o wartości całkowitej ponad
6,9 mld zł, w tym ponad 4,3 mld zł z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W perspektywie finansowej 2014–2020
ze środków VIII osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko, za wdrażanie której
odpowiada Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowane są projekty ukierunkowane przede wszystkim na ochronę zabytków –
wśród nich znajdują się obiekty wpisane na Listę
UNESCO (17) oraz Listę obiektów uznanych przez
Prezydenta RP za Pomniki Historii (71). Dzięki
tym środkom blask odzyskają między innymi tak
ważne dla polskiej kultury zabytki jak Katedra
w Pelplinie, Bazylika Mariacka w Gdańsku, Zamek

na Wawelu, Pałac w Wilanowie czy Kościół Pokoju
w Świdnicy.
Największą grupą beneficjentów środków
europejskich w obecnej perspektywie finansowej
są instytucje kultury, które zaprojektowały inwestycje dotyczące rozbudowy powierzchni wystawienniczej, uatrakcyjnienia oferty oraz poprawy
warunków, w jakich są prezentowane i przechowywane zbiory. Niewątpliwie jednym z najbardziej
oczekiwanych wydarzeń będzie ponowne otwarcie Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie czy
stworzenie nowej przestrzeni wystawienniczej
w Muzeum Lubelskim. Wiele realizowanych projektów dotyczy także zabytków techniki i obiektów
postindustrialnych, często pomijanych w dotychczasowych strategiach inwestycyjnych. Najbardziej
kompleksowymi spośród nich są projekty Muzeum
Węgla w Zabrzu oraz Kopalni Soli w Bochni.
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W odróżnieniu od poprzedniej perspektywy
znaczna część projektów realizowana jest także
w mniejszych miejscowościach. Wśród inwestycji
już zakończonych znajdują się m.in. rozbudowa
Szkoły Muzycznej w Pleszewie o salę koncertową czy kompleksowy remont Centrum Kultury
w Bielsku-Białej. Jeszcze w tym roku będzie można podziwiać zrealizowany dzięki partnerskiej
współpracy ośmiu podmiotów projekt Skansenova dotyczący renowacji zabytkowych obiektów w małopolskich skansenach zlokalizowanych
w miejscowościach: Dołęga, Zubrzyca Górna, Łosie, Dobczyce, Sidzin, Zalipie, Wygiełzów.
Warto zaznaczyć, że wiele projektów skoncentrowanych jest na zakupie sprzętu i wyposażenia do prowadzenia atrakcyjnej i innowacyjnej
działalności edukacyjno-kulturalnej. W Centrum
Nauki i Techniki w Łodzi powstała interaktywna
wystawa, wprowadzająca odwiedzających w ekscytujący świat nauki i techniki. Dla Narodowej
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia zostaną
specjalnie zaprojektowane i wybudowane piszczałkowe organy koncertowe. Z kolei Książnica Pomorska w Szczecinie, dzięki zakupionemu
sprzętowi do digitalizacji i udostępniania zbiorów
bibliotecznych, stała się jedną z najnowocześniejszych bibliotek w Polsce w zakresie cyfryzacji. To
tylko nieliczne przykłady nowoczesnych zmian
w instytucjach kultury.
Warto także podkreślić, że we wszystkich
dofinansowanych instytucjach nacisk został położony na udostępnienie nowej oferty osobom z niepełnosprawnościami. Standardem stały się rozwią2

zania architektoniczne poprawiające dostępność
budynków lub obszarów objętych inwestycją.
Dzięki unijnemu dofinansowaniu instytucje kultury coraz częściej przygotowują swoją ofertę także
w alfabecie Braille’a albo opracowują makiety odwzorowujące główne obiekty wystaw. Dzięki tym
i wielu innym rozwiązaniom osoby o szczególnych
potrzebach mają coraz większe możliwości udziału
w życiu kulturalnym i społecznym.
Co istotne, wiele dofinansowanych projektów stanowi kontynuację oraz uzupełnienie (np.
poprzez zakup sprzętu) projektów realizowanych
w ramach XI Priorytetu POIiŚ na lata 2007–2013
(np. projekty zakupu sprzętu i wyposażenia
w Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach,
w Narodowej Orkiestrze Polskiego Radia w Katowicach, w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu).
Projekty dofinansowane w ramach VIII osi
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury pokazują dużą różnorodność działań podejmowanych w sektorze kultury. Z jednej
strony wspierają ochronę tradycji i dziedzictwa
kulturowego, z drugiej, dzięki pozyskanym środkom możliwe jest zastosowanie nowoczesnych
technologii i rozwiązań, które pozwalają na przyciągnięcie do instytucji kultury nowych odwiedzających. Najlepiej przekonacie się o tym Państwo sami. Zapraszamy do odwiedzenia naszych
obiektów i skorzystania z ich oferty także w ramach wirtualnej podróży po kulturalnej mapie
Polski: http://poiis.mkidn.gov.pl/. Część z nich
prezentujemy w folderze, który z przyjemnością
oddajemy w Państwa ręce.
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BENEFICJENT

Muzeum Narodowe w Krakowie
TYTUŁ PROJEKTU

Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum
Książąt Czartoryskich – Muzeum Narodowe w Krakowie
w celu udostępnienia unikatowej kolekcji
KWOTA CAŁKOWITA PROJEKTU

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE

REALIZACJA

51,5 mln zł

36,5 mln zł

01.03.2017–31.12.2020

„Przeszłość przyszłości”, taki napis widnieje nad Świątynią Pamięci zwaną Świątynią Sybilli w byłej rezydencji książąt Czartoryskich w Puławach. To tam, w 1801 roku księżna Izabela Czartoryska powołała do
życia pierwsze w Polsce muzeum dostępne ogółowi społeczeństwa. Jego ideą było podtrzymanie pamięci
o przeszłości kraju, który ówcześnie nie istniał już na mapie Europy. Po klęsce powstania listopadowego
i konfiskacie majątku syn księżnej – Adam Jerzy Czartoryski – wyemigrował do Francji i tam, w Paryżu,
ponownie udostępnił część odzyskanych i sprowadzonych z Polski zbiorów. Pod koniec XIX wieku kolekcja
wróciła do Krakowa, wzbogacona m.in. o dzieła sztuki włoskiej, flamandzkiej, a także starożytnej. Od grudnia 2016 r. jest własnością Skarbu Państwa. Obecnie trwające prace konserwatorskie oraz remont i przebudowa zabytkowego Pałacu Czartoryskich to jeden z najważniejszych projektów realizowanych w Muzeum
Narodowym w Krakowie. Zbiory zebrane przez księżną Izabelę i jej potomków to łącznie 86 tys. obiektów,
w tym między innymi takie dzieła sztuki jak „Dama z gronostajem” czy „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem” oraz 250 tys. woluminów. Oprócz prac budowlanych ważną częścią projektu jest przygotowanie
scenariusza wystawy, konserwacja obiektów ekspozycyjnych oraz digitalizacja kolekcji. Do tej pory w ramach procesu digitalizacji udało się już sfotografować ok. 550 eksponatów, a blisko 250 zostało poddanych
konserwacji. Część z tych dzieł potrzebowała jedynie konserwacji zabezpieczającej, inne noszą jednak ślady
zabrudzeń oraz przemalowań lub „ucierpiały” w wyniku XIX-wiecznych konserwacji, których jakość i standardy znacząco odbiegały od dzisiejszych wymogów.
Realizacja unijnego projektu pozwoli już na stałe udostępnić szerokiemu ogółowi społeczeństwa
oraz licznym zagranicznym gościom unikatową i bardzo cenną kolekcję sztuki. Uroczyste, ponowne, otwarcie muzeum odbędzie się w grudniu 2019 r., w 500. rocznicę śmierci Leonarda da Vinci.

„Dama z gronostajem”, fot. Mirosław Żak
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BENEFICJENT

Diecezja Pelplińska
TYTUŁ PROJEKTU

Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie
nowej powierzchni wystawienniczej
KWOTA CAŁKOWITA PROJEKTU

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE

REALIZACJA

21 mln zł

17,8 mln zł

01.01.2014–31.03.2021

Historia Bazyliki Katedralnej związana jest z historią zakonu cystersów na ziemiach polskich. Do Pelplina
zakonnicy przybyli już w XIII w. i rozpoczęli budowę kościoła, która zakończona została prawie trzy wieki
później. Po sekularyzacji zakonu w XIX w. kościół pocysterski stał się katedrą. Warto podkreślić, że Bazylika
Katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie stanowi część Pomnika Historii Prezydenta RP pn. „Pelplin – zespół pocystersko-katedralny”.
Dzięki realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych w Bazylice zrealizowane zostaną prace konserwatorskie, w tym dotyczące restauracji zabytków ruchomych (m.in. prospekt organowy,
kamienne ołtarze, witraże z nawy głównej i prezbiterium), stworzone zostaną nowe powierzchnie wystawiennicze, zainstalowane zostaną także systemy zabezpieczeń przed pożarem i kradzieżą. Ważną atrakcją,
dotychczas nie prezentowaną, będzie udostępnienie zwiedzającym odrestaurowanego zabytku techniki –
koła dźwigowego umieszczonego na poddaszu kościoła. Dzięki realizacji wszystkich działań projektowych
wprowadzona zostanie także nowa oferta kulturalno-edukacyjna. Beneficjent projektu, Diecezja Pelplińska, realizuje w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014–2020 jeszcze dwa projekty, mające na celu kompletną rewaloryzację barokowego zespołu parkowego w Pelplinie oraz utworzenie centrum kultury, w ramach którego funkcjonować będą: centrum informacji turystycznej, centrum edukacji, biblioteka oraz dom
artysty. W sumie zrealizowane zostaną trzy inwestycje o łącznym koszcie całkowitym 56 mln zł.

Ołtarz główny, fot. Krzysztof Mania
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BENEFICJENT

Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego w Karolinie
TYTUŁ PROJEKTU

Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji
folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach
KWOTA CAŁKOWITA PROJEKTU

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE

REALIZACJA

23,5 mln zł

13,2 mln zł

20.10.2016–31.12.2020

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego to jeden z największych
zespołów artystycznych, który już od 71 lat koncertuje na wszystkich kontynentach świata. Bogaty repertuar Zespołu zawiera tańce, piosenki, przyśpiewki i obyczaje z ok. 40 regionów Polski. Główna siedziba Zespołu Mazowsze znajduje się w Pałacu Karolin w Otrębusach, obiekcie zaprojektowanym przez wybitnego
architekta prof. Czesława Domaniewskiego na początku XX w.
Realizacja projektu współfinansowanego m.in. dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej pozwoli na odrestaurowanie zabytkowego Pałacu Karolin i utworzenie w nim nowoczesnego centrum
edukacyjnego, w którym zostaną zaprezentowane ubiory, instrumenty, sprzęty, ozdoby pokazujące zróżnicowaną kulturę poszczególnych regionów Polski, m.in. Śląska, Kujaw, Wielkopolski, Kaszub, Podhala, Mazowsza i Pomorza, dla których, pomimo odrębności, wspólnym komponentem folkloru były polskie tańce narodowe, takie jak krakowiak, mazur, polonez, kujawiak czy oberek. Dzięki przebudowie wnętrz oraz
modernizacji wszystkich instalacji i zabezpieczeniu budynku przed zniszczeniem w końcu możliwe będzie
zaprezentowanie w szerokim zakresie polskiej kultury ludowej. W nowych wnętrzach powstanie stała ekspozycja, wyposażona m.in. w wysokiej klasy system audiowizualny. Dzięki temu pałac w Karolinie stanie się
nowoczesnym ośrodkiem nauki o folklorze i jego znaczeniu, m.in. w kształtowaniu współczesnej kultury.
W ramach nowej oferty kulturalnej prezentującej w nowoczesny sposób unikatowy w skali Europy folklor
muzyczno-taneczny każdy gość z Polski czy z zagranicy, bez względu na wiek, znajdzie coś dla siebie. Otwarcie nowego centrum nastąpi pod koniec 2020 r.

Lubuskie winobranie, fot. archiwum PZLPiT Mazowsze
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BENEFICJENT

EC1 Łódź – Miasto Kultury
TYTUŁ PROJEKTU

Aranżacja i wykonanie ekspozycji i wyposażenia
Centrum Nauki i Techniki w Łodzi
KWOTA CAŁKOWITA PROJEKTU

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE

REALIZACJA

45,6 mln zł

18,4 mln zł

01.01.2016–31.12.2018

EC1 Łódź – Miasto Kultury to instytucja kultury prowadzona przez Miasto Łódź oraz Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w budynkach po starej łódzkiej elektrociepłowni. W zrewitalizowanym obiekcie
wydarzenia kulturalno-artystyczne przeplatają się z działaniami edukacyjnymi, a historia styka się z nowoczesnością.
Dzięki pozyskanym w obecnej perspektywie finansowej środkom na pięciu piętrach i ponad 8000 m2 powierzchni wystawienniczej czekają na zwiedzających setki eksponatów i trzy inspirujące ścieżki dydaktyczne:
•	Przetwarzanie energii,
•	Rozwój wiedzy i cywilizacji,
• Mikroświat – Makroświat.
Stworzona wystawa zaprasza dzieci i dorosłych do aktywnego doświadczania rzeczywistości: poprzez
dotyk, zabawę, eksperyment. Zrewitalizowane oryginalne urządzenia i maszyny z okresu działalności zakładu
przemysłowego na początku XX wieku krok po kroku wprowadzają gości w fascynujący proces wytwarzania
energii: od hałdy węgla do zarządzania energią. Z kolei historyczna Chłodnia Kominowa umożliwia zwiedzającym odbycie międzygalaktycznej podróży i odkrycie inspirującego świata kosmosu. Zwiedzający mogą doświadczyć wrażeń związanych z lotem w kosmos dzięki wykorzystaniu technologii rzeczywistości wirtualnej
(VR), przyjrzeć się z bliska elementom Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) oraz dowiedzieć się, jakie
rodzaje eksperymentów są przeprowadzane na orbicie przez kosmonautów. Warto podkreślić, że w projekcie
zastosowano kompleksowe rozwiązania pomagające osobom z niepełnosprawnościami w pełnym korzystaniu z oferty Centrum. Oprócz wprowadzenia udogodnień dla osób poruszających się na wózkach, osobom
z dysfunkcjami wzroku zapewniono możliwość swobodnego korzystania z opisów stworzonych w alfabecie
Braille’a oraz z systemów audiodeskrypcji. Wysiłek włożony w dostosowanie ponad 100-letniej fabryki do
potrzeb osób niepełnosprawnych został ukoronowany w 2017 r. przyznaniem przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wyjątkowej Nagrody „Lodołamacze” w kategorii przestrzeni publicznej.
Centrum Nauki i Techniki, fot. Paweł Ulatowski
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BENEFICJENT

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Wojciecha Kilara w Pleszewie
TYTUŁ PROJEKTU

Przebudowa i rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia
im. W. Kilara w Pleszewie o salę koncertową z zapleczem
KWOTA CAŁKOWITA PROJEKTU

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE

REALIZACJA

10 mln zł

8,4 mln zł

01.01.2017–31.12.2018

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Pleszewie działa od roku 1990. Uczniowie Szkoły uczestniczą w różnych imprezach o zasięgu międzyszkolnym, regionalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Obecnie
w szkole uczy się ponad 100 uczniów. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu Szkoła Muzyczna w Pleszewie została rozbudowana o nowoczesną i w pełni wyposażoną salę koncertową. W nowym obiekcie o powierzchni ponad 170 m2 można organizować koncerty, recitale i inne wydarzenia artystyczne dla 127 osób.
Sala koncertowa została wyposażona w profesjonalny sprzęt elektroakustyczny, oświetlenie estradowe
oraz zapadnię do fortepianów. W trakcie budowy wprowadzono także wiele rozwiązań technicznych umożliwiających swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
Dzięki zrealizowanej inwestycji szkoła będzie pełniła także funkcję regionalnego centrum kultury
z nowym, bogatym programem artystycznym zaplanowanym przez Beneficjenta. W związku z tym planowane jest m.in. podjęcie współpracy z instytucjami spoza regionu, a także współpraca międzynarodowa.
Organizowane wydarzenia kulturalne zostaną wpisane w Szlak Ludzi Muzyki. Warto podkreślić, że w trakcie planowanych wydarzeń wykorzystywany będzie światowej klasy sprzęt muzyczny zakupiony w ramach
projektu, jak na przykład fortepiany firmy Steinway & Sons, Yamaha oraz organy firmy Rodgers. Nowa sala
koncertowa oraz dodatkowe sale ćwiczeniowe znacząco poprawią jakość oferty edukacyjnej szkoły i zwiększą komfort nauki młodych artystów.

Wejście główne, fot. Paweł Ulatowski

12

13

BENEFICJENT

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku
TYTUŁ PROJEKTU

Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu
Bazyliki Mariackiej w Gdańsku
KWOTA CAŁKOWITA PROJEKTU

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE

REALIZACJA

21,6 mln zł

18 mln zł

02.03.2016–31.12.2019

Bazylika Mariacka, zwana Koroną Gdańska, to największy w Europie kościół zbudowany z cegły. Jego początki sięgają 1343 r. 25 marca tego roku położony został kamień węgielny pod nową świątynię. Budowa
trwała 159 lat, aż do 28 lipca 1502 r., kiedy to położona została ostatnia cegła sklepienia. Kościół służył
gdańszczanom aż do 1945 r. W wyniku działań wojennych uległ poważnym zniszczeniom – dach świątyni
zawalił się całkowicie, niszcząc swoim ciężarem część sklepień. Dewastacji uległy m.in. posadzki, witraże
i bramy, część dzwonów spadła i rozbiła się. Udało się uratować część zabytków ruchomych, które już od
1944 r. były wywożone do okolicznych wsi. Bazylikę odbudowano w 1952 r., aby mogły być w niej odprawiane nabożeństwa, jednak prace konserwatorskie trwają w kościele aż do dziś.
W 2016 r. parafia rozpoczęła realizację projektu „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego
zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku”, który ma na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu kościoła. Renowacji zostaną poddane m.in. dach, posadzki, prezbiterium oraz zabytki ruchome. W dniu 3 marca 2019 r.
odsłonięty został odnowiony Ołtarz Główny, dzieło mistrza Michała z Augsburga, które powstało w 1517 r.
Po raz pierwszy od kilkuset lat gdańszczanie i przebywający w Gdańsku turyści mogą podziwiać ten odrestaurowany zabytek w pełnej krasie i oryginalnym kształcie. Początkowo, w czasach protestanckich, ołtarz
był w ogóle zamknięty, a po II wojnie światowej został nieprawidłowo złożony. Ołtarz waży trzy tony i ma
pięć metrów wysokości. Jego centralna część to scena Koronacji Maryi.
Prace budowlane i konserwatorskie we wnętrzu świątyni to tylko jeden z elementów zakrojonego na
ogromną skalę projektu. Celem projektu jest również adaptacja dawnej kotłowni na miejsce spotkań kulturalnych, w którym odbywać się będą koncerty, spektakle, wernisaże. Tym samym nastąpi zwiększenie potencjału bazyliki, która jest nie tylko religijnym, ale również historycznym i kulturalnym symbolem Gdańska.

Bazylika Mariacka nocą, fot. Dariusz Kula
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BENEFICJENT

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
TYTUŁ PROJEKTU

ŹRÓDŁA PRZEMIAN. Ochrona i udostępnienie historycznego
dziedzictwa Łazienek Królewskich. Konserwacja i remont
Białego Domku oraz Wodozbioru wraz z zabytkowym ogrodem
w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
KWOTA CAŁKOWITA PROJEKTU

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE

REALIZACJA

16,6 mln zł

10,6 mln zł

01.01.2014–31.10.2019

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie to dawna letnia rezydencja ostatniego króla Polski Stanisława
Augusta Poniatowskiego. Wśród przepięknych ogrodów warszawiacy oraz liczni turyści mogą podziwiać zabytkowe obiekty, które swój blask odzyskały m.in. dzięki europejskim dotacjom. Kolejny etap rewitalizacji
Łazienek Królewskich to remont i konserwacja dwóch obiektów: Białego Domku i Wodozbioru.
Biały Domek to pierwsza budowla na terenie Łazienek Królewskich wzniesiona od podstaw na zlecenie Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zakres prac konserwatorskich w ramach realizowanego projektu
obejmuje m.in. elewację budynku, wnętrza, polichromie, podłogi czy drewniane dekoracje. W nowym Białym
Domku zwiedzający będą mogli zobaczyć w nowej aranżacji Buduar czy salę Jadalną, której ściany ozdobione
są groteskami Jana Bogumiła Plerscha – były to pierwsze tego typu dekoracje ścienne na ziemiach polskich.
„Odświeżony” zostanie także historyczny ogród otaczający zabytek, zrewitalizowane zostaną ścieżki spacerowe, odnowiona mała architektura, powstaną również czytelnie plenerowe dla spacerowiczów.
Wodozbiór jest pawilonem ogrodowym, który powstał w XVII w. To nie tylko zabytek o unikatowej wartości artystycznej, lecz także przykład dawnych rozwiązań technologicznych. W pierwotnym założeniu pełnił
on funkcję zbiornika na wodę, który zasilał sąsiednie obiekty i fontanny. W wyniku przeprowadzonych już
prac renowacyjno-konserwatorskich Wodozbiór odzyskał dawną świetność, a także zyskał nową przestrzeń
wystawienniczą. Oba obiekty zwiedzający będą mogli podziwiać już jesienią 2019 r.
Muzeum już od dawna podejmuje liczne działania dążące do usunięcia wszelkich barier architektonicznych oraz wprowadzenia udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, takich jak: audiodeskrypcje, tyflografiki, pomoce dotykowe oraz materiały audiowizualne w polskim języku migowym. Dzięki realizacji projektu również te dwa obiekty zostaną wyposażone w udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, m.in.
pętlę indukcyjną i podnośnik w Białym Domku.
Biały Domek, fot. Paweł Czarnecki
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BENEFICJENT

Kopalnia Soli „Bochnia” sp. z o.o.
TYTUŁ PROJEKTU

Wprowadzenie unikatowej oferty kulturalno-edukacyjnej
na udostępnionej trasie turystycznej w Kopalni Soli „Bochnia”
– Obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO
KWOTA CAŁKOWITA PROJEKTU

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE

REALIZACJA

11,8 mln zł

8,1 mln zł

18.01.2016–30.09.2020

Chociaż sól na tych terenach zaczęto wydobywać ok. 3,5 tys. lat p.n.e., początki Kopalni Soli w Bochni sięgają XIII w., kiedy to stała się przedsiębiorstwem królewskim. Po wiekach działalności przemysłowej w latach dziewięćdziesiątych XX w. kopalnia rozpoczęła swoją działalność turystyczną. Obecnie przybywający
do Bochni turyści mają do dyspozycji cztery trasy tematyczne, w tym trasę turystyczną i trasę historyczną.
Dzięki multimedialnej ekspozycji zwiedzający mają możliwość zapoznania się z trudami pracy górników,
historią wydobycia soli i historią Polski. Bocheńska kopalnia, jako jedyna w Polsce, oferuje też podziemną
przeprawę łodziami. Kopalnia wpisana została na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego możliwe będzie uruchomienie piątej trasy zwiedzania, która obejmie cztery poziomy kopalni: Danielowiec, Sobieski, Wernier,
August. Oprócz tego zaplanowano również prace w najstarszym szybie górniczym Sutoris, z którym związana jest legenda o pierścieniu św. Kingi. Zaplanowane roboty budowlane i prace zabezpieczające przyczynią
się również do poprawy bezpieczeństwa i komfortu zwiedzania. Zakupiony sprzęt i wyposażenie pozwolą
na wzbogacenie dotychczasowych atrakcji o nowe doznania, m.in. dźwiękowe czy wizualne. Udostępnione
zostaną także najnowsze odkrycia geologiczne (np. zjawisko fluorescencji halitu, który pod wpływem promieniowania UV świeci m.in. na pomarańczowo).
Dodatkowo, dzięki zaproponowanym różnym ścieżkom zwiedzania, turyści dowiedzą się, jakie jest
znaczenie wody w kopalni, jak wyglądała budowa sztolni czy transport i komunikacja wewnątrz kopalni.
Nowa trasa ma być udostępniona zwiedzającym pod koniec 2020 r.

Poziom Sobieski, wiz. Marcin Pietuch Fabryka Dekoracji
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BENEFICJENT

Miasto Bydgoszcz
TYTUŁ PROJEKTU

Park Kultury. Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej
w Bydgoszczy – etap 1
KWOTA CAŁKOWITA PROJEKTU

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE

REALIZACJA

21,7 mln zł

15 mln zł

01.01.2014–31.12.2019

Historia Młynów Rothera w Bydgoszczy sięga pierwszej połowy XIX w. Dzięki ważnej roli Kanału Bydgoskiego
jako szlaku transportowego Bydgoszcz stała się ośrodkiem handlu zbożem i drewnem. Wtedy też pruscy włodarze postanowili zbudować wielki magazyn połączony z młynem. Na lokalizację inwestycji wybrano wyspę
w zakolu Brdy. Tak powstała Wyspa Młyńska, na której obecnie mieszczą się głównie obiekty kulturalne i rekreacyjne. Realizowany przez Miasto Bydgoszcz projekt rewitalizacji Młynów Rothera to ważny element prac
inwestycyjnych służących przywróceniu świetności Wyspie Młyńskiej. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu
z Unii Europejskiej nieużytkowany obecnie zabytkowy Spichrz Zbożowy zostanie odrestaurowany i zabezpieczony przed zniszczeniem i dalszą degradacją.
Oprócz licznych prac budowlanych i konserwatorskich zaplanowano także zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia szerokiej działalności kulturalno-edukacyjnej dostosowanej do różnych grup wiekowych. Dzieci i młodzież będą mogły korzystać ze specjalnej przestrzeni naukowej podczas prowadzonych
warsztatów. Dla seniorów zaplanowano liczne spotkania i prelekcje. Bydgoszcz to także miasto o bogatej
tradycji przemysłowej, w związku z tym w obiekcie znajdzie się również specjalna strefa otwarta – miejsce
pracy dla nowoczesnych przedsiębiorców. Dzięki realizacji projektu powstanie całkowicie nowa przestrzeń
dla inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i naukowych, np. trzy interaktywne ekspozycje: Ogrody Wody, Centrum Wiedzy i Edukacji o Mózgu, Bydgoskie Dziedzictwo Kultury Przemysłowej. Dzięki nowym salom dla wystaw czasowych, konferencji, warsztatów oraz pokazów, w tym audiowizualnych, realizowana będzie szeroka
oferta kulturalna skierowana do szerokiego grona odbiorców. W wyremontowanym zabytku powstanie nowa
miejska instytucja – Park Kultury.

Spichrz Zbożowy, fot. UM Bydgoszcz
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BENEFICJENT

Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska
TYTUŁ PROJEKTU

Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe – konserwacja,
renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia
w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu
KWOTA CAŁKOWITA PROJEKTU

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE

REALIZACJA

25,1 mln zł

19,9 mln zł

01.01.2014–31.12.2019

Na południowo-wschodnich krańcach Polski znajdują się jedyne w swoim rodzaju perełki architektury drewnianej – prawosławne cerkwie. Odwiedzających je wiernych i turystów zachwycają zastosowane w nich
rozwiązania charakterystyczne dla wschodniosłowiańskiej architektury cerkiewnej. Te piękne i bezcenne
obiekty kultu religijnego wymagają szczególnej ochrony dla zachowania ich dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. W tym celu Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska we współpracy z 16 swoimi parafiami realizuje
projekt polegający na przeprowadzeniu prac budowlano-konserwatorskich w 19 zabytkowych drewnianych
cerkwiach oraz ich otoczeniu, a także zabezpieczeniu drewnianych zabytków ruchomych stanowiących unikatowe wyposażenie poszczególnych obiektów. Wśród obiektów objętych pracami projektowymi znajdują
się m.in.: Cerkiew św. Archanioła Michała w Turzańsku (obiekt wpisany na listę UNESCO), Cerkiew Opieki
Matki Bożej w Wołowcu, Cerkiew Św. Archanioła Michała w Wysowej-Zdroju, Cerkiew pw. Zaśnięcia NMP
w Jabłecznej, Cerkiew Opieki Matki Bożej w Kobylanach, Cerkiew Wszystkich Świętych w Suwałkach.
Otrzymane unijne dofinansowanie pozwoli nie tylko na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych i konserwatorskich, ale również na stworzenie unikatowego szlaku turystycznego – Śladami
wschodniosłowiańskiej tradycji. W tym celu o każdej zrewitalizowanej cerkwi zostanie przygotowany film
promocyjny pełniący funkcję przewodnika z audiodeskrypcją, a z myślą o turystyce rowerowej zostanie
przygotowany tzw. ślad GPS. Wszystkie informacje o szlaku znajdą się na dedykowanej mu stronie internetowej. Będą również dostępne dla wszystkich urządzeń mobilnych za pośrednictwem kodów QR.

Cerkiew w Wołowcu, fot. Katarzyna Gmiter-Meksuła
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BENEFICJENT

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
TYTUŁ PROJEKTU

Pogotowie konserwatorskie – mobilne laboratorium dla ochrony,
konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki i obiektów zabytkowych
w architekturze
KWOTA CAŁKOWITA PROJEKTU

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE

REALIZACJA

12,7 mln zł

8,3 mln zł

01.03.2017–15.11.2018

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie kształci malarzy, rzeźbiarzy i grafików, specjalistów z zakresu konserwacji i restauracji dzieł sztuki, mediów, fotografii, przyszłych architektów wnętrz oraz wzorników. To
właśnie na tej uczelni, na Wydziale Konserwacji, zrealizowano unikatowy w skali światowej projekt, którego celem było stworzenie mobilnego laboratorium dla ochrony zagrożonego dziedzictwa kulturowego.
Najważniejszym ze zrealizowanych celów projektu jest skrócenie czasu interwencji. To właśnie możliwość
podjęcia dynamicznych działań w krótkim czasie odróżnia projekt od standardowych działań konserwatorskich – wymagających zazwyczaj planowania z dużym wyprzedzeniem.
Ponad 8 mln zł dofinansowania ze środków unijnych umożliwiło zakup najnowocześniejszego sprzętu
konserwatorskiego, takiego jak m.in.:
•	osiem mobilnych konserwatorskich systemów laserowych,
•	zestaw spektrometrów Ramana identyfikujących związki chemiczne,
•	przenośna kamera termowizyjna, z detektorem mikrobolometrycznym, niezbędna przy badaniu zabytkowej architektury,
•	skaningowy mikroskop elektronowy SEM ze zintegrowanym spektrometrem rentgenowskim z dyspersją energii EDS,
•	kamera hiperspektralna pracująca w zakresie widmowym,
•	ręczny spektrometr FTIR wraz z przystawką Da Vinci do bezinwazyjnych pomiarów bezpośrednio na
obiekcie zabytkowym.
Dzięki pozyskanemu unijnemu dofinansowaniu mobilne laboratorium konserwatorskie przyczyni się
do aktywnej ochrony dziedzictwa kulturowego zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym. Ponadto
z oferty uczelni będą mogły skorzystać podmioty, które dotychczas nie miały wystarczających środków na
stworzenie własnej komórki konserwatorskiej, a posiadały na swoim terenie obiekty wymagające ochrony
konserwatorskiej.
Kamera hiperspektralna, fot. Paweł Ulatowski
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BENEFICJENT

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
TYTUŁ PROJEKTU

Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich
muzeach na wolnym powietrzu
KWOTA CAŁKOWITA PROJEKTU

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE

REALIZACJA

13,6 mln zł

9 mln zł

10.06.2015–30.09.2019

Projekt stanowi efekt ścisłej współpracy ośmiu instytucji kultury z regionu Małopolski:
•	Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu (partner wiodący projektu),
•	Muzeum Okręgowego w Tarnowie,
•	Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach,
•	Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec,
•	Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej,
•	Skansenu w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej,
•	Gminy Dobczyce,
•	Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie.
Wspólny projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowych prac rewitalizacyjnych, konserwatorskich
i zabezpieczających w małopolskich skansenach pod otwartym niebem. Projekt pozwolił na modernizację 87 zabytków nieruchomych, w tym m.in. dworów, kapliczek, budynków gospodarczych i gminnych czy
świątyń. Wszystkie obiekty dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a 81 obiektów zabezpieczono przed kradzieżą i zniszczeniem. Etnografowie i konserwatorzy zabezpieczyli i poddali konserwacji 290 obiektów dziedzictwa niematerialnego, takich jak dawne narzędzia, naczynia, meble, przedmioty
sztuki sakralnej, które wykonano z nietrwałych materiałów (np. drewno, papier czy glina) i które wymagały
szczególnych działań zabezpieczających.
Ważnym elementem projektu było przygotowanie atrakcyjnej oferty edukacyjno-kulturalnej, która
wpłynie na wykreowanie nowego produktu turystycznego w postaci małopolskich skansenów. W tym celu
gruntownej modernizacji poddano dziesięć wystaw stałych oraz opracowano atrakcyjne ścieżki zwiedzania
przybliżające miniony świat ludowych wierzeń, historii, stylu życia i pracy. Dzięki realizacji projektu zainteresowani mogą nie tylko skorzystać z profesjonalnie przygotowanej strony internetowej projektu, ale
także pobrać na swój telefon aplikację mobilną ułatwiającą zwiedzanie.
Skansen w Dobczycach, fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
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BENEFICJENT

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
TYTUŁ PROJEKTU

Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa
Górnego Śląska
KWOTA CAŁKOWITA PROJEKTU

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE

REALIZACJA

84,5 mln zł

58,5 mln zł

30.03.2017–31.12.2019

W Zabrzu, nazywanym po II wojnie światowej „stolicą polskiego górnictwa”, pierwsza kopalnia powstała już
pod koniec XVIII w., a w latach osiemdziesiątych XX w. założono tam Muzeum Górnictwa Węglowego. Początkowo była to jedyna tego typu instytucja w Polsce. Obecnie w ramach Muzeum zainteresowani mogą zwiedzać m.in. takie obiekty, jak Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” oraz kompleks Sztolnia Królowa
Luiza, w tym Główną Kluczową Sztolnię Dziedziczną. To najgłębiej udostępniona dla ruchu turystycznego kopalnia węgla kamiennego na świecie, pełna atrakcji związanych zarówno ze współczesnym, jak i historycznym
górnictwem.
Realizowany projekt unijny zakłada zintegrowaną rewitalizację infrastruktury poprzemysłowej w dwóch
miastach: Zabrzu i Chorzowie. W efekcie realizacji projektu w Zabrzu zostanie m.in. rozbudowana dawna siedziba Muzeum mieszcząca się w eklektycznym, XIX-wiecznym gmachu starostwa, w którym zlokalizowane
zostaną pracownia digitalizacji, biblioteka oraz czytelnia wraz z salami dydaktycznymi. Kompleksowej konserwacji poddana zostanie zabytkowa i unikatowa maszyna parowa, a remont budynku dawnej cechowni pozwoli
na stworzenie nowego magazynu studyjnego. Z kolei na potrzeby Muzeum Hutnictwa w Chorzowie zostanie
przebudowana hala elektrowni dawnej Huty Królewskiej. Dodatkowo przewidziany jest zakup wyposażenia
oraz konserwacja i renowacja eksponatów wielkogabarytowych. Będzie to pierwsze takie Muzeum w Polsce.
Historia hutnictwa zostanie w nim opowiedziana w sposób interaktywny poprzez historię urządzeń, których
używali hutnicy dawnej Huty Królewskiej. W muzeum staną m.in.: młot Ansaldo, prasa hydrauliczna i walcarki.
Już teraz w hali dawnej Huty można oglądać XIX-wieczny młot parowo-powietrzny Brinkmanna.
Wszystkie działania projektowe umożliwią zwiększenie przestrzeni przeznaczonej na działalność kulturalną i edukacyjną obu muzeów, a także pozwolą na jej znaczne rozszerzenie. Realizacja projektu pozwoli na
połączenie potencjału dwóch unikatowych instytucji kultury. To z kolei przyczyni się do wypracowania nowej
marki turystycznej regionu jako miejsca, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością.
Maszyna parowa, fot. Łukasz Zawada
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BENEFICJENT

Parafia Ewangelicko-Augsburska pw. Św. Trójcy w Świdnicy
TYTUŁ PROJEKTU

Konserwacja i renowacja drewnianego obiektu zabytkowego
UNESCO – Kościoła Pokoju w Świdnicy w celu ochrony
dziedzictwa kulturowego
KWOTA CAŁKOWITA PROJEKTU

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE

REALIZACJA

19,8 mln zł

16,8 mln zł

01.01.2016–31.12.2020

XVII-wieczny Kościół Pokoju w Świdnicy to jedna z największych w Europie budowli sakralnych o konstrukcji
szkieletowo-reglowej. Protestancka świątynia została w 2001 r. wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO jako wyjątkowy przykład rozwiązań architektonicznych.
Otrzymana z funduszy unijnych dotacja w wysokości ponad 16 mln zł ma na celu ochronę tego wyjątkowego skarbu kultury, jak również rozwój atrakcyjnej oferty edukacyjno-kulturalnej. Planowane prace obejmą
konserwację poszczególnych zabytkowych fragmentów wystroju wnętrza Kościoła Pokoju, m.in. w obrębie
Hali Polnej, Hali Zmarłych, Hali Pamięci i Hali Ołtarzowej. Wymienić tu należy na przykład konserwację XVIII-wiecznego żyrandola z Hali Chrztów czy ponad 50 skrzyneczek na śpiewniki i książeczki do nabożeństwa.
Całościowej konserwacji poddane zostanie również 11 epitafiów.
Z myślą o osobach niedowidzących i niewidomych stworzona zostanie makieta z miniaturowymi odlewami m.in. kościoła, plebanii, dawnego domu dzwonnika, dawnego gimnazjum ewangelickiego oraz trzema
dużymi kaplicami cmentarnymi. W ramach inwestycji powstanie też Wirtualny Projekt Kościoła Pokoju w Świdnicy. Praca nad projektem pozwoli zaprosić wszystkich chętnych na wirtualny spacer po świątyni, podczas
którego będą mogli zobaczyć miejsca do tej pory dostępne tylko specjalistom: empory, loże czy małe organy.
Ponadto zakupiony zostanie nowy sprzęt w postaci przewodników audio, wyposażenia sal warsztatowych
i wykładowych. Umożliwi to przygotowanie nowoczesnej i atrakcyjnej oferty edukacyjno-kulturalnej dla odwiedzających kościół.

Ołtarz główny, fot. Jacek Zygmunt
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BENEFICJENT

Muzeum Lubelskie w Lublinie
TYTUŁ PROJEKTU

Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe
wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność,
promocja regionu, turystyka
KWOTA CAŁKOWITA PROJEKTU

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE

REALIZACJA

26,5 mln zł

17,7 mln zł

01.01.2014–30.06.2020

Na dawnym szlaku królewskim z Krakowa do Wilna, na wzgórzu lubelskim, wznosi się neogotycki, XIX-wieczny
zamek. Obecnie jest to siedziba Muzeum Lubelskiego, w którym wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się
z eksponatami zgromadzonymi w ramach wystawy stałej z zakresu malarstwa, sztuki zdobniczej, uzbrojenia,
archeologii, etnografii i numizmatyki.
Muzeum od 2017 r. realizuje z powodzeniem unijny projekt, w ramach którego zaplanowało liczne prace remontowe i budowlane. W odnowionych i nowoczesnych przestrzeniach będzie prowadzona działalność
kulturalno-edukacyjna placówki. Zastosowane zostaną także nowoczesne rozwiązania multimedialne oraz
udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto zakupione zostanie nowe wyposażenie do organizacji przestrzeni ekspozycyjnej. Efektem tych działań będzie powstanie nowej przestrzeni przeznaczonej na
wystawy czasowe – Galerii Wystaw Zmiennych, oraz zmodernizowanie wystaw stałych, takich jak Trybunał
Koronny w dziejach Rzeczypospolitej oraz Grupa Zamek – prezentująca twórczość awangardowej grupy artystycznej działającej w Lublinie w latach pięćdziesiątych XX w.
Oprócz tego projekt przewiduje kompleksową modernizację, budowę nowego skrzydła oraz zakup
wyposażenia do filii Muzeum w Kraśniku. Tutaj dzięki pracom modernizacyjnym zwiedzający będą mogli zapoznać się m.in. z historią Kraśnika (Wystawa Planszowa „Kraśnik na starej fotografii”), a także z „Kulturą
i sztuką ludową regionu kraśnickiego”. Ze względu na wspólne dziedzictwo kulturalne i historyczne Lublina
i Kraśnika planowane jest połączenie oferty obu ośrodków. Przyczyni się to do podniesienia atrakcyjności
Muzeum i jego oddziału, a co za tym idzie – do podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu.

Wejście główne, fot. Piotr Maciuk
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Efekty zrealizowanych projektów
397
obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem, w tym:

329

68

obiektów zabytkowych

obiektów niezabytkowych

27,6 mln
o

4,7 mln
ok.

500
86

7,2 tys.
173
45 tys.

osób korzystających z dofinansowanych projektów
więcej odwiedzających dofinansowane obiekty
nowych miejsc pracy

nowych i zmodernizowanych wystaw
dzieł sztuki poddanych renowacji
zamontowane systemy zabezpieczeń przed kradzieżą i zniszczeniem
sztuk nowego wyposażenia
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