
W ramach XI Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Kultura  

i dziedzictwo kulturowe w województwie lubelskim podpisano umowy na łączną kwotę  

151,5 mln zł, z czego 97,4 mln zł to środki europejskie. 

 

 

Projekty dofinansowane w ramach w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo 

kulturowe": 

 

Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działao artystycznych w Lublinie  

Kwota dofinansowania - 16 397 142,50 zł  

Zakres prac objętych projektem polega na przywróceniu historycznych walorów 

przestrzennych obiektu i zapewnieniu trwałości technicznej struktury obiektu oraz 

wyposażeniu go w instalacje i urządzenia wynikające z jego pełnej adaptacji dla potrzeb 

trzech miejskich instytucji kultury: Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Biura 

Wystaw Artystycznych.  

 

W wyniku realizacji projektu stworzone zostaną lepsze warunki lokalowe dla wymienionych 

trzech miejskich instytucji kultury, co umożliwi znaczące wzmocnienie ich oferty kulturalnej i 

rangi artystycznej. Jednocześnie rewitalizacja zabytkowych obiektów poklasztornych 

przyczyni się do przywrócenia historycznych walorów przestrzennych oraz wzmocnienia 

atrakcyjności zespołu urbanistycznego śródmieścia Lublina, uznanego za Pomnik Historii 

Prezydenta RP. 

Całkowita wartośd projektu - 47 627 692,55 zł  

 

Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu  

Kwota dofinansowania - 20 000 000,00 zł  

Zadanie inwestycyjne polega na utworzeniu zespołu muzealnego pod nazwą „Muzeum 

Fortyfikacji i Broni" obejmującego teren w rejonie XVII-wiecznego Bastionu III oraz obiekty 

zabytkowe, tj. Arsenał i Prochownię, zlokalizowane na Starym Mieście w Zamościu.  

W ramach projektu wykonane zostaną m.in.: 

- rekonstrukcja wału fortecznego z realizacją obiektu ekspozycyjnego Muzeum, 

- prace przy Muzeum Barwy i Oręża „Arsenał", 

- remont konserwatorski z rekonstrukcją i adaptacją niezachowanego fragmentu obiektu 



Prochowni, 

- rekonstrukcja wału fortecznego od Bastionu III do ul. Królowej Jadwigi. 

Całkowita wartośd projektu - 27 544 106,38 zł  

 

Renowacja Teatru Starego w Lublinie  

Kwota dofinansowania - 20 000 000,00 zł  

Przedsięwzięcie polega na renowacji budynku Teatru Starego zlokalizowanego w centrum 

Lublina, jednego z pierwszych teatrów miejskich na ziemiach polskich. Budynek wpisany jest 

do rejestru zabytków jak również znajduje się  na obszarze, który został uznany przez 

Prezydenta RP za Pomnik Historii. Z uwagi na zły stan techniczny obiekt został wyłączony z 

użytkowania w 1981 r.  Zakładane w ramach projektu prace polegad będą na przebudowie 

budynku teatru z zachowaniem układu konstrukcyjnego, elewacji i detalu 

architektonicznego. 

Całkowita wartośd projektu - 26 306 507,02 zł  

 

Budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach 

Kwota dofinansowania - 16 955 963,90 zł  

W ramach inwestycji dokonana zostanie renowacja i adaptacja do celów kulturalnych 

zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego dla potrzeb Ośrodka Praktyk Teatralnych w 

Gardzienicach – jednej z najbardziej znanych grup teatru eksperymentalnego na świecie.  

W ramach projektu przewiduje się całościową renowację XVII-wiecznego pałacu, który stanie 

się głównym miejscem działalności artystycznej Ośrodka. Budynek spichlerza zostanie 

poddany gruntownej modernizacji, w przebudowanym budynku znajdzie swoje miejsce 

nowa scena teatralna, będzie on również główną siedzibą działającej pod auspicjami 

Ośrodka, Akademii Praktyk Teatralnych. Przewidziano także przebudowę  budynku Oficyny 

północnej, który  będzie mieścid planowaną „Pracownię Historii Bliskiej” oraz  przebudowę 

budynku gospodarczego tj. Starej Szopy na potrzeby Sali Prób i Zgromadzeo. 

Całkowita wartośd projektu - 19 948 192,82 zł  

 

Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla Lubelskiego  

– renowacja i ochrona dziedzictwa 

Kwota dofinansowania - 24 000 000 zł 



Przedmiotem projektu są prace remontowo-konserwatorskie cennych, zabytkowych 

kościołów usytuowanych na obszarze Powiśla Lubelskiego i skupionych wokół Kazimierza 

Dolnego, uznanego za Pomnik Historii Prezydenta RP. Projekt dotyczy rewitalizacji, 

konserwacji, renowacji i remontu zabytkowych obiektów sakralnych zlokalizowanych w 8 

miejscowościach: 

 

  

 

1. Kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie nad Wieprzem 

 

2. Kościół parafialny p.w. Św. Floriana i Św. Katarzyny w Gołębiu 

 

3. Kościół parafialny p.w. Bożego Ciała w Józefowie nad Wisłą 

 

4. Kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela i Św. Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym i 5 

Kościół św. Anny z otoczeniem 

 

5. Kościół parafialny p.w. Św. Klemensa i Św. Małgorzaty w Klementowicach 

 

6. Kościół parafialny p.w. Św. Tomasza Apostoła i Św. Stanisława BM w Piotrawinie i Kaplica 

Św. Stanisława BM 

 

7. Kościół parafialny Św. Wojciecha w Wąwolnicy i Kaplica NMP 

 

8. Kaplica p.w. Nawiedzenia NMP w Kolanówce 

 

  

Dodatkowym założeniem projektu jest utworzenie wirtualnej instytucji kultury, 

prezentującej za pośrednictwem Internetu obiekty oraz program kulturowy z nimi związany. 

 

Całkowita wartośd projektu - 30 000 000 zł 

 

 

 

 

 



 

 

 


