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ZAŁOŻENIA I CELE  

PROGRAMU KULTURA+ 
I. DIAGNOZA UCZESTNICTWA W KULTURZE NA TERENACH WIEJSKICH I MIEJSKO-

WIEJSKICH  

W aneksie „Szczegółowej diagnozy społeczno-gospodarczej kraju” Narodowych Strategicznych 

Ram Odniesienia na lata 2007-2013 została sformułowana następująca diagnoza: 

Nadal istnieją dysproporcje w dostępie do instytucji kultury. W mieście łatwiejszy jest dostęp 

do instytucji upowszechniających kulturę, większa jest podaż artykułów użytku kulturalnego, 

zasobów dóbr kultury o charakterze muzealnym i współczesnym.  

Diagnozę wzmacniają dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z 2008 roku, z których 

wynika, że najmniej wydają na kulturę, co wskazuje na obniżony wskaźnik uczestnictwa 

w wydarzeniach kulturalnych, mieszkańcy wsi i małych miast (rozróżnienie ze względu na miejsce 

zamieszkania) oraz rolnicy, robotnicy i renciści (rozróżnienie ze względu na grupę społeczno-

ekonomiczną). Mieszkańcy wsi średnio wydają na kulturę na 1 osobę rocznie 242 zł, natomiast 

mieszkańcy dużych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców) wydają średnio 754 zł na rok. 

Uwzględniając rozróżnienie na grupy społeczno-ekonomiczne widzimy, że najmniej na kulturę,  

w ciągu roku, wydają rolnicy (181 zł) oraz renciści (295 zł), a najwięcej pracownicy  

na stanowiskach nierobotniczych (578 zł). 

Program KULTURA+ koncentruje się  na podniesieniu jakości i standardów funkcjonowania 

gminnych bibliotek publicznych jednej z najważniejszej instytucji kultury obecnej na terenach 

wiejskich i w małych miastach. Ponadto poprzez wsparcie digitalizacji zasobów kulturowych 

Program znacząco rozszerza możliwość dostępu do kultury poprzez Internet. 

Biblioteki 

Od 1989 roku, kiedy to biblioteki stały się gminnymi jednostkami organizacyjnymi, sieć 

biblioteczna skurczyła się o 1893 placówki, tj. o 18,3% (dane statystyczne w niniejszej diagnozie 

zostały opracowane na podstawie publikacji „Biblioteki publiczne w liczbach 2007”, Biblioteka 

Narodowa 2008 oraz danych GUS zestawionych przez pracownika Bibliotekoznawstwa Instytutu 

Książki i Czytelnictwa, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2008). Według danych Głównego Urzędu 

Statystycznego, w Polsce, na koniec 2008 roku, funkcjonowało 8420 bibliotek publicznych – 2611 

bibliotek głównych i 5809 filii bibliotecznych. Należy przy tym zaznaczyć, że 2/3 (65,6%) ogółu 

bibliotek publicznych w Polsce to biblioteki wiejskie. 

Redukcja sieci bibliotecznej ma bezpośredni wpływ na zwiększanie się tzw. rejonów obsługi 

bezpośredniej (liczby mieszkańców przypadających średnio na jedną placówkę biblioteczną),  

co może mieć negatywny wpływ na poziom realizacji usług czytelniczych. W 2008 roku wskaźnik 

ten osiągnął poziom 4 529 mieszkańców w przeliczeniu na jedną bibliotekę, przy czym należy 

przyjąć, że w rzeczywistości wartość ta jest wyższa. 

Niedobrą kondycję bibliotekarstwa publicznego w Polsce potwierdzają też dane statystyczne 

dotyczące wyposażenia bibliotek oraz ich zaopatrzenia w zbiory. Należy zwłaszcza zwrócić uwagę 

na poziom ich komputeryzacji, którego wzrost uznawany jest za pozytywny przejaw procesów 

modernizacyjnych. W 2008 roku 67,2% bibliotek posiadało komputery, było ich 29 109. Jest to co 

prawda o blisko 5 000 więcej niż w 2007 r., ale wciąż stopień komputeryzacji jest zbyt niski 

w stosunku do rozwoju nowych technologii. Obecnie jedynie 54,6% filii bibliotecznych posiada 

komputery. 
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Wyposażone w komputery są przede wszystkim biblioteki główne (w 2007 r. były to wszystkie 

biblioteki wojewódzkie i powiatowe, 98,1% bibliotek miejskich, 95,4% bibliotek miejsko-wiejskich, 

90% bibliotek wiejskich). Na jedną skomputeryzowaną placówkę przypada średnio 5,1 komputera. 

W skali całej sieci jest to więc jedynie 3,5 komputera na bibliotekę. Na terenach wiejskich 

wskaźniki te kształtują się jeszcze mniej korzystnie. Przeciętna, skomputeryzowana biblioteka 

posiada tu 3,2 komputera. W filiach na terenach wiejskich współczynnik ten jest jeszcze mniejszy. 

Wpływ na zmniejszanie się liczby użytkowników bibliotek publicznych oraz rejestrowanych przez 

nie wypożyczeń ma niewątpliwie wiele czynników. Wśród nich wskazać można na poprawiający się 

stan bibliotek innych typów (szczególnie bibliotek szkół wyższych), rozbudowę sieci bibliotek 

niepublicznych szkół wyższych oraz rozwój bibliotek cyfrowych (animowanych przede wszystkim 

przez biblioteki akademickie i duże biblioteki publiczne lub konsorcja bibliotek różnych typów). 

Znaczenie mają także wzrastające oczekiwania dotyczące standardów pracy bibliotek, 

a z tymi – w przypadku bibliotek publicznych – bywa różnie. Wiele spośród nich daleko odbiega od 

wyobrażeń na temat miejsca, jakim powinna być biblioteka. Biorąc pod uwagę rosnący poziom 

komputeryzacji bibliotek przyjąć należy, że wymagają one pomieszczeń przystosowanych do 

nowych technologii i sposobów pracy. Tymczasem mała funkcjonalność lokali bibliotecznych, 

niewielka ich powierzchnia, zły stan techniczny budynków i brak odpowiedniego wyposażenia 

często negatywnie oddziałują na ich działalność, zaś bariery architektoniczne dodatkowo 

ograniczają dostęp do nich osobom starszym lub niepełnosprawnym. Przeciętna powierzchnia 

polskiej biblioteki publicznej to obecnie 113,3 m
2
. W miastach to zwykle ok. 210,4 m

2
, zaś na wsi 

trzykrotnie mniej, czyli 62,5 m
2
. Zaledwie 1511 placówek mieści się w obiektach przystosowanych 

do wózków inwalidzkich, co stanowi 17,9% ogółu wszystkich bibliotek. Procent obiektów 

z dostępem dla wózków inwalidzkich różni się znacznie w miastach i na wsi. Jeśli na terenach 

miejskich „aż” 26,8% bibliotek jest przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, to na 

terenach wiejskich jest to zaledwie 14,4% bibliotek. 

Dodatkowych informacji dostarczają badania zrealizowane przez MillwardBrown dla Fundacji 

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na potrzeby Programu Rozwoju Bibliotek. Według nich 

najwięcej osób, które deklarują, że nie skorzystały z usług kulturalno-edukacyjnych podaje jako 

powód „brak dostępu” do tych usług. Powyższą tezę ilustruje wykres. 

 
Wykres 1. Zapotrzebowanie na usługi kulturalno-edukacyjne  

 

Źródło: http://www.frsi.org.pl/pl,publikacje.php 

Digitalizacja 

Zgodnie z dokumentem roboczym pod tytułem: „Program digitalizacji dóbr kultury oraz 

gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009-2020”, 

digitalizację polskich zasobów kultury, prowadzoną przez biblioteki, muzea i archiwa, 

http://www.frsi.org.pl/pl,publikacje.php
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charakteryzuje rozproszenie inicjatyw oraz brak koordynacji działań. Jako przyczyny takiego stanu 

rzeczy można wskazać przede wszystkim następujące czynniki: 

1. brak dostatecznego systemu finansowania prac digitalizacyjnych na szczeblu centralnym;  

2. niski poziom wiedzy dotyczącej wagi procesu digitalizacji polskich dóbr kultury wśród osób 

zarządzających instytucjami kultury; 

3. brak świadomości znaczenia gromadzenia i trwałego przechowywania zdigitalizowanych  

i naturalnych dokumentów cyfrowych dla polskiego dziedzictwa narodowego. 

Koordynacja procesu digitalizacji jest szczególnie istotna w przypadku bibliotek, gdyż istnieje 

niebezpieczeństwo digitalizacji tych samych dokumentów w różnych ośrodkach. W przypadku 

archiwów i muzeów, z racji na duże zróżnicowanie zasobu, takie ryzyko jest znikome. Digitalizacja 

materiałów audiowizualnych w wymiarze systemowym jest wyjątkowo pilna ze względu na niską 

trwałość nośników, których znaczna część ulec może w niedługim czasie fizycznemu rozpadowi 

i utracie wartościowych treści. 

Większość instytucji kultury oraz archiwów nie jest w stanie finansować wyposażenia pracowni 

digitalizacyjnych oraz procesu digitalizacji z własnego budżetu, dlatego też z konieczności prace  

te są finansowane doraźnie, z funduszy strukturalnych, dotacji celowych, a także projektów 

międzynarodowych, co nie zapewnia projektom digitalizacyjnym ciągłości i trwałości. 

Brak odpowiedniej infrastruktury digitalizacyjnej uniemożliwia cyfryzację zbiorów, a więc 

uniemożliwia upowszechnienie polskiego dziedzictwa kulturowego w Internecie i dostęp do niego 

m.in. dla mieszkańców wsi i małych miasteczek. 

Archiwa państwowe podlegające Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych przechowują 

ponad 283 km bieżących materiałów archiwalnych (przeszło 36 mln jednostek). Pierwsze próby 

digitalizacji zbiorów archiwalnych podjęte zostały w 1995 r. w ramach udostępniania zasobu. 

Planowe skanowanie materiałów po raz pierwszy rozpoczęto w Archiwum Dokumentacji 

Mechanicznej (obecnie Narodowe Archiwum Cyfrowe) w roku 1997, kiedy okazało się,  

że korzystający z zasobu fotografii częściej zamawiają materiały w wersji elektronicznej niż  

w postaci tradycyjnych odbitek pozytywowych wykonywanych na materiałach światłoczułych. Do 

końca 2005 r. w archiwach zdigitalizowano w sumie ponad 162 000 dokumentów. Łącznie 

zdigitalizowany zasób archiwów państwowych zajmuje ponad 36 terabajtów (TB) pamięci. Ogółem 

zdigitalizowano ponad 50 zespołów archiwalnych w całości, kilkaset w dużej mierze lub częściowo. 

Pierwsze działania digitalizacyjne w bibliotekach polskich rozpoczęły się w 1995 r. Pierwszą polską 

biblioteką cyfrową była uruchomiona w 2002 r. Polska Biblioteka Internetowa. W roku 2004 

powstała Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, która jako pierwsza wykorzystała oprogramowanie 

dLibra do budowy i zarządzania bibliotekami cyfrowymi. Ocena liczby zdigitalizowanych obiektów 

bibliotecznych w Polsce jest przedsięwzięciem złożonym ze względu na brak koordynacji działań 

oraz stosowane przez poszczególne biblioteki  różnice w terminologii. W lipcu 2009 roku poprzez 

Internet dostępnych było ok. 270 tys. obiektów cyfrowych, będących wynikiem digitalizacji 

zasobów bibliotecznych. Liczby te jednak nie określają całkowitej skali rezultatów prac 

digitalizacyjnych w Polsce.  

Zgodnie z zaleceniami ICOM/UNESCO zagadnienia digitalizacji zbiorów rozpatrywane są łącznie 

z zagadnieniami tworzenia inwentarzy elektronicznych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków 

w muzeach (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2073), podstawowy rekord informacji o obiekcie 

muzealnym musi obecnie zawierać jego cyfrową reprodukcję. Pierwsze prace nad utworzeniem 

inwentarzy elektronicznych w muzeach w Polsce rozpoczęte zostały w latach osiemdziesiątych 

XX w., w 1989 r. istniały już systemy bazodanowe (tekstowe w systemie DOS) w Muzeum 

Narodowym w Warszawie i Muzeum Narodowym w Poznaniu. W 1995 roku wykonane zostało 

pierwsze badanie zaawansowania procesu komputeryzacji polskich muzeów. Badanie  

to powtórzono w 2001 r. i była to ostatnia publicznie ogłoszona analiza tego rodzaju. Prace nad 

digitalizacją muzealiów są niezwykle pilne. Waga prac jest mierzona zarówno korzyściami 

niematerialnymi (edukacja), jak i finansowymi (promocja regionu, turystyka itp.). W latach 2006–

2008 głównym zagadnieniem podnoszonym w aspekcie informatyzacji muzeów było już jednak nie 
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tyle tworzenie bazy danych (inwentarz elektroniczny), co zintensyfikowanie cyfryzacji wizualizacji 

zbiorów oraz ustalenie norm bezpieczeństwa danych, ich transferu oraz metody i miejsca 

przechowywania danych i ich kopii. 

W przypadku materiałów audiowizualnych, zgodnie z danymi z grudnia 2008 r., zasoby Filmoteki 

Narodowej liczą ok. 15 000 filmów. Rozpoczęto prace nad ich digitalizacją, począwszy od filmów 

przedwojennych. Jedna godzina zdigitalizowanego filmu w formacie 2K wymaga ok. 1,1 TB 

powierzchni dyskowej. Zasoby szkół filmowych obejmują ok. 7 tys. godzin filmów 

krótkometrażowych, ok. 1 tys. godzin etiud szkolnych, ok. 5 tys. godzin filmów nieszkolnych. 

Dodatkowo zbiory filmowe zgromadzone m.in. w takich instytucjach jak Wytwórnia Czołówka, 

Archiwum Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi to ok. 2000 filmów. Należy zwrócić uwagę na 

fakt, że wielkość zasobów audiowizualnych jest obliczana zazwyczaj nie ilością posiadanych 

obiektów cyfrowych, jak ma to miejsce w przypadku zbiorów archiwalnych, bibliotecznych  

i muzealnych, lecz wielkością powierzchni dyskowej niezbędnej do ich archiwizacji. 
 

Analiza SWOT Programu KULTURA+ 

Mocne strony  

1. ogólnopolski zasięg Programu KULTURA+; 

2. pierwszy program wieloletni wspierający rozwój infrastruktury lokalnych bibliotek; 

3. mechanizmy kontroli trwałości (przez 5 lat) pozwalające na utrzymanie standardu 

nowoczesnej instytucji kultury po zakończeniu inwestycji; 

4. kompatybilność Programu KULTURA+ z innymi programami skierowanymi do lokalnych 

instytucji kultury, w szczególności z programem internetyzacji bibliotek gminnych 

realizowanym przez Telekomunikację Polską S.A. oraz Programem Rozwoju Bibliotek 

realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; 

5. wzmocnienie Programu KULTURA+ działaniami mającymi na celu uzyskanie przez 

pracowników gminnych instytucji kultury nowych kompetencji zawodowych (szkolenia); 

6. szybka i kompleksowa informacja o Programie KULTURA+  udzielana na poziomie 

regionu przez wojewódzkie instytucje kultury będące partnerem Operatora Priorytetu; 

7. scentralizowana i systematyczna digitalizacja dziedzictwa kulturowego; 

8. rozpoczęcie bezpiecznej archiwizacji dokumentów cyfrowych. 

 

Słabe strony 

1. bariera wymaganego minimalnego wkładu własnego wnioskodawcy; 

2. zwiększone koszty utrzymania biblioteki wyremontowanego zgodnie z założonymi  

w Programie KULTURA+ standardami; 

3. niskie zainteresowanie lokalnej administracji samorządowej rozwojem działalności 

kulturalnej; 

4. brak świadomości korzyści wynikających z digitalizacji wśród pracowników instytucji 

kultury i odbiorców. 

              

Szanse  

1. wzmożone zainteresowanie gmin finansowaniem projektów infrastrukturalnych w okresie 

programowania UE 2007-2013; 

2. wzmożone zainteresowanie gmin finansowaniem projektów dzięki promocji małych 

bibliotek w ramach programów już realizowanych przez Instytut Książki w Krakowie oraz 

Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; 

3. wsparcie Programu KULTURA+ przez organizacje biblioteczne, m. in. Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy Polskich oraz Bibliotekę Narodową i Krajową Radę Biblioteczną; 

4. stymulacja, edukacji i dydaktyki wszystkich szczebli;  

5. dobra kulturowe w postaci analogowej dostępne nielicznym po digitalizacji będą dostępne 

dla wszystkich; 
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6. podniesienie rangi i znaczenia regionalnych instytucji kulturalnych, zarówno jako 

wytwórców treści kulturowych (ośrodki podejmujące digitalizację), jak i punktów dostępu 

do nich (instytucje mniejsze: archiwa różnych instytucji kultury, biblioteki gminne itp.). 

 

 

Zagrożenia 

1. brak zaangażowania władz gminnych w finansowanie wyremontowanych obiektów  

po zakończeniu Programu KULTURA+; 

2. brak umiejętności wnioskodawcy w zastosowaniu procedur przewidzianych w Programie 

KULTURA+; 

3. zagrożenie dotyczące możliwości wykorzystania pomieszczeń bibliotek niezgodnie 

z założeniami Programu KULTURA+; 

4. skomplikowanie i przewlekłość procedur przetargowych; 

5. brak wykwalifikowanej kadry dla bibliotek wybudowanych lub wyremontowanych 

w ramach Programu KULTURA+; 

6. w przypadku braku działań digitalizacyjnych możliwość całkowitej utraty części 

zagrożonych obiektów kultury. 

II. KONSTRUKCJA PROGRAMU KULTURA+ 

  

Konstrukcję Programu KULTURA+ przedstawia poniższy schemat. 

 
Schemat 1. Schemat konstrukcji Programu KULTURA+ 

 
Źródło: opracowanie własne  

 

III. CEL STRATEGICZNY PROGRAMU KULTURA+ 

Program KULTURA+ został stworzony w celu poprawy dostępu do kultury i zwiększenia 

uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem gmin 

wiejskich i miejsko-wiejskich.  

Program KULTURA+ 

Priorytet „Biblioteka+. 

Infrastruktura bibliotek” 
Priorytet „Digitalizacja” 

Projekty beneficjentów Projekty beneficjentów 
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Schemat 2. Metodologia definiowania celów Programu KULTURA+, Priorytetów i projektów beneficjentów 

 
Źródło: opracowanie własne  

 

Cele poszczególnych projektów beneficjentów powinny wpisywać się w cele określonego 

Priorytetu, do którego beneficjent aplikuje o środki. Zgodność celów projektu z celami danego 

Priorytetu zweryfikowana zostanie w oparciu o powyższy schemat. 

 

IV. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU KULTURA+ 

Cele szczegółowe Programu KULTURA+ to: 

1. wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych; 

2. poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego 

za pośrednictwem Internetu mieszkańcom Polski, zwłaszcza wsi i małych miast. 

Cel strategiczny 

Programu 

Cele szczegółowe 

Programu 

Cele główne 

Priorytetów 

Cele operacyjne 

Priorytetów 

Cele ogólne 

Projektów 

Cele główne 

Projektów 

Produkty 

 Projektów 

Program KULTURA+ Priorytety Programu: 

„Biblioteka+. 

Infrastruktura bibliotek”, 

„Digitalizacja” 

Projekty beneficjentów 
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Schemat 3.Schemat celów Programu KULTURA+ 

 
Źródło: opracowanie własne  

V. PRIORYTETY PROGRAMU KULTURA+ 

Odpowiednio do wyznaczonych celów szczegółowych Program KULTURA+ został podzielony  

na trzy Priorytety: 

1. Priorytet: „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” – celem Priorytetu jest rozwój bazy 

lokalowej oraz wyposażenia gminnych bibliotek publicznych; 

2. Priorytet: „Digitalizacja” – celem Priorytetu jest wsparcie digitalizacji zasobów kultury 

poprzez zakup sprzętu do digitalizacji, sam proces digitalizacji oraz cyfrowe upowszechnianie 

zdigitalizowanych zbiorów. 

VI. ADRESACI PROGRAMU KULTURA+ 

Grupą docelową, a więc końcowym beneficjentem Programu KULTURA+, są wspólnoty lokalne 

zamieszkujące gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz małe gminy miejskie, których liczba 

mieszkańców nie przekracza 15 000.  

Bezpośrednimi beneficjentami Programu KULTURA+ (instytucjami uprawnionymi  

do wnioskowania o dotację) są: 

1. samorządowe instytucje kultury; 

2. państwowe instytucje kultury; 

3. archiwa państwowe; 

Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura 

bibliotek”. 
Priorytet „Digitalizacja” 

Cel strategiczny Programu KULTURA+ 

Poprawa dostępu do kultury i zwiększenie uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. 

 

Wzmocnienie potencjału i roli 

gminnych bibliotek publicznych 

Poszerzenie i ułatwienie dostępu do 

cyfrowych zasobów polskiego 

dziedzictwa kulturowego za 

pośrednictwem Internetu mieszkańcom 

Polski, zwłaszcza wsi i małych miast 

1. dostosowanie bazy infrastrukturalnej do 

zmieniających się potrzeb i standardów; 

2. stworzenie warunków lokalowych do 

rozwijania nowych funkcji bibliotek 

publicznych; 

3. zwiększenie poziomu atrakcyjności usług 

bibliotecznych. 

1. zorganizowanie sieci pracowni digitalizacyjnych 

w Centrach Kompetencji i innych dużych 

ośrodkach, która znacząco przyśpieszy 

digitalizację zasobów kulturowych; 

2. stworzenie sieci profesjonalnych repozytoriów 

cyfrowych w Centrach Kompetencji  

i innych dużych ośrodkach umożliwiających 

właściwe przechowywanie zdigitalizowanych 

zbiorów; 

3. udostępnienie zbiorów za pośrednictwem 

Internetu w postaci cyfrowych muzeów, 

bibliotek, archiwów i wortali audiowizualnych; 

4. zwiększenie dostępności zbiorów polskich 

muzeów, bibliotek, archiwów oraz zbiorów 

audiowizualnych. 
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4. instytucje filmowe. 

Zakres uprawnionych wnioskodawców zmienia się w zależności od Priorytetu Programu 

KULTURA+. W Priorytecie ”Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” uprawnionymi 

wnioskodawcami są jedynie samorządowe instytucje kultury (biblioteki), dla których organizatorem 

jest gmina wiejska, miejsko-wiejska lub mała gmina miejska do 15 000 mieszkańców. W Priorytecie 

„Digitalizacja” lista uprawnionych wnioskodawców obejmuje zarówno samorządowe, jak  

i państwowe instytucje kultury, a także archiwa państwowe i instytucje filmowe.  

Program KULTURA+ realizowany będzie na terenie całego kraju w ramach corocznych naborów 

wniosków.  

VII. ZGODNOŚĆ PROGRAMU KULTURA+ Z DOKUMENTAMI EUROPEJSKIMI 

Program KULTURA+ jest zgodny z politykami kulturalnymi Polski i Unii Europejskiej. 

Punktem wyjścia do rozważań na temat kultury w Unii Europejskiej jest artykuł 151 Traktatu WE, 

w oparciu o który Komisja Wspólnot Europejskich w dniu 10 maja 2007 r. wydała Komunikat 

dotyczący „Europejskiej agendy kultury w dobie globalizacji świata” [COM(2007)242].  

W Komunikacie po raz pierwszy pojawiają się cele „Europejskiej agendy kultury” będące 

wyznacznikiem działań UE w przyszłości: 

1. propagowanie różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego; 

2. propagowanie kultury w celu pobudzania kreatywności w ramach strategii lizbońskiej  

na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia; 

3. propagowanie kultury jako istotnego elementu w stosunkach międzynarodowych Unii. 

Rada Unii Europejskiej podkreślając, że kultura i twórczość są istotnymi bodźcami do rozwoju 

osobistego, spójności społecznej, wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy, 

innowacji i konkurencyjności uchwaliła w dniu 16 listopada 2007 r. „Rezolucję dotyczącą 

europejskiego planu działań na rzecz kultury” (2007/C 287/01). W jej celach szczegółowych 

odnoszących się do celu strategicznego jakim jest propagowanie kultury jako katalizatora 

twórczości w ramach strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu, zatrudnienia, innowacji  

i konkurencyjności zapisano m.in.: 

- promowanie dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza poprzez przemieszczanie kolekcji oraz wspieranie 

procesu cyfryzacji, mając na względzie poprawę dostępu ludności do różnych kulturowych  

i językowych form wyrazu, 

- propagowanie lepszego wykorzystania wzajemnych związków między kulturą a edukacją,  

w szczególności poprzez wspieranie edukacji artystycznej i aktywnego uczestnictwa w działalności 

kulturalnej, mając na względzie rozwój kreatywności i innowacyjności, 

- dołożenie starań w celu zapewnienia możliwości szkolenia z dziedziny biznesu  

i przedsiębiorczości osobom działającym zawodowo w branży kultury i branży twórczej.  

W załączniku do rezolucji zawierającym priorytetowe obszary działań na lata 2008-2010 

zaplanowano m.in. promowanie dostępu do kultury, w szczególności przez promowanie dziedzictwa 

kulturowego, różnorodności językowej, cyfryzacji, turystyki kulturalnej, wzajemnych związków 

 z edukacją, zwłaszcza edukacją artystyczną, i częstszego przemieszczania kolekcji dzieł sztuki 

(Priorytet  2). Natomiast w „Konkluzjach Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich 

zebranych w Radzie w sprawie planu prac w dziedzinie kultury na lata 2008-2010” (2008/C 143/06) 

w odniesieniu do Priorytetu 2 przed państwami członkowskimi postawiono  

cel zdefiniowany jako: osiągnięcie efektu synergii  [kultury] z edukacją.  

Program KULTURA+ wpisuje się w powyższe założenia polityki kulturalnej Unii Europejskiej 

przez wspieranie modernizacji bazy materialnej instytucji kultury oraz digitalizację zasobów 

dziedzictwa kulturowego. Tym samym zakłada tworzenie nowoczesnych i samodzielnych placówek, 
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poprawia dostęp do kultury i uczestnictwo w kulturze oraz rozwija możliwości wspierania 

nieformalnej edukacji kulturalnej.  

Program KULTURA+ jest również komplementarny z następującymi dokumentami europejskimi: 

1. „Konkluzje Rady w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego 

oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych” (2006/C 297/01) - Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej, T. 49 (7 grudnia 2007); 

2.  „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów i2010: Biblioteki Cyfrowe” [COM 

(2005)465] wersja ostateczna [on-line] - Bruksela: Komisja Wspólnot Europejskich,  

30 września 2005. 

W „Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów i2010: Biblioteki Cyfrowe”. Komisja 

pozytywnie ustosunkowała się do idei utworzenia wirtualnej europejskiej biblioteki, która ma służyć 

udostępnianiu wszystkim zainteresowanym europejskiego dorobku kulturalnego i naukowego.  

W ramach realizacji tej idei, Komisja przedstawiła inicjatywę na rzecz bibliotek cyfrowych „i2010”, 

której pierwszym etapem ma być digitalizacja, udostępnienie on-line oraz konserwacja w postaci 

cyfrowej europejskiego dziedzictwa kulturowego. Inicjatywa na rzecz bibliotek cyfrowych ma 

sprawić, że europejskie zasoby informacji będą mogły być łatwiej i w bardziej interesujący sposób 

wykorzystywane w Internecie i posłużą docenieniu europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz 

wykorzystaniu go w celach edukacyjnych, zawodowych i rekreacyjnych.  W dokumencie 

„Konkluzje Rady w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz  

w sprawie ochrony zasobów cyfrowych” Rada przyjmuje komunikat i zalecenie Komisji 

Europejskiej w sprawie digitalizacji i udostępnienia w Internecie dorobku kulturowego oraz  

w sprawie ochrony zasobów cyfrowych, które są częścią inicjatywy „i2010: Biblioteki Cyfrowe”. 

Rada jednocześnie uznaje, że: 

- dziedzictwo kulturowe, dorobek kulturowy oraz formy ekspresji kulturowej są ucieleśnieniem 

i wyrazem wspólnych i podstawowych wartości Unii Europejskiej, a zarazem świadczą 

o zróżnicowaniu kulturowym i językowym Europy;  

- dorobek kulturowy ma kluczowe znaczenie społeczne i gospodarcze. Wśród obywateli, jak  

i w środowisku naukowym, istnieje rzeczywiste zapotrzebowanie na zasoby cyfrowe. Dzięki 

digitalizacji i udostępnieniu naszego dziedzictwa kulturowego w Internecie możliwe jest pobudzenie 

twórczych wysiłków i wspieranie działań w innych dziedzinach, takich jak uczenie się i turystyka,  

a tym samym wzmacnianie konkurencyjności i wzrostu w całej Europie zgodnie ze strategią 

lizbońską. 

Rada Unii Europejskiej zachęca państwa europejskie, aby zajęły się kwestiami związanymi 

z digitalizacją i udostępnianiem w Internecie dorobku kulturowego oraz kwestią ochrony zasobów 

cyfrowych, określonymi w zaleceniu Komisji (…). Takie działania mają służyć współpracy przy 

tworzeniu europejskiej biblioteki cyfrowej.  

VIII. ZGODNOŚĆ PROGRAMU KULTURA+ Z KRAJOWYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI 

W odniesieniu do rządowych planów rozwoju Polski ogłoszonych w 2008 r. i zapisanych 

w dokumencie „Strategiczny plan rządzenia” Program KULTURA+ wpisuje się w dwa z czterech 

filarów rozwoju. 

Tabela 1. Zgodność Programu KULTURA+ z dokumentem „Strategiczny plan rządzenia”  

fi
la

r 

„
D

y
n

a
m

ic
zn

y
 

ro
zw

ó
j”

 Rozwój regionalny i lokalny 

Integrowanie metropolii z ośrodkami  

o znaczeniu subregionalnym 

Solidarność rozwojowa z regionami peryferyjnymi 

Rozwój obszarów wiejskich 

Polityka równych szans 

Wsparcie aktywnego wychodzenia  

z wykluczenia społecznego 

Równy dostęp do usług publicznych 
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Polityki antydyskryminacyjne 

fi
la

r 

„
Z

a
u

fa
n

ie
  

i 
d

u
m

a
”
 Edukacja obywatelska 

Promocja wolności, otwartości, tolerancji  

i równości, jako czynników zwiększających kapitał społeczny 

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 

Partnerstwo i partycypacja – rozwój dialogu społecznego  

i obywatelskiego 

Wzrost zdolności do współpracy 

Budowa wizerunku Polski Rozwój kultury 

Źródło: opracowanie własne  

„Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015” (SRK) wyznacza cele oraz identyfikuje obszary i działania, 

jakie będą podejmowane w latach 2007 – 2015 w celu realizacji zawartej w dokumencie wizji 

Polski. Uwzględnia jednocześnie najważniejsze trendy rozwoju światowej gospodarki oraz cele, 

jakie stawia Unia Europejska w odnowionej Strategii Lizbońskiej: Głównym celem strategii jest 

podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i ich rodzin. 

Cel główny, a także problemy społeczno – gospodarcze wynikające z zapóźnień rozwojowych 

wskazują na następujące priorytety wskazane w SRK:  

1.  wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki; 

2.  poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej; 

3.  wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości; 

4.  budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa; 

5.  rozwój obszarów wiejskich; 

6.  rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

Priorytety te określają najważniejsze kierunki i główne działania, dzięki którym możliwe będzie 

osiągnięcie celu głównego SRK.  

Poszczególne Priorytety Programu KULTURA+ wpisują się w priorytety 2, 4, 5 i 6 SRK.  

W poniższej tabeli przedstawiono, które z poszczególnych priorytetów SRK i postulatów w nich 

zawartych realizowane są przez działania Programu KULTURA+. 

Tabela 2. Zgodność Programu KULTURA+ ze Strategią Rozwoju Kultury 
Priorytet SRK: Postulaty zawarte w priorytecie SRK 

realizowane w ramach Programu 

KULTURA+: 

Działania w ramach Programu KULTURA 

+: 

2. Poprawa stanu 

infrastruktury 

technicznej i społecznej  

 Modernizacja i rozbudowa 

infrastruktury, w tym również 

inwestycje w obiekty usług 

społecznych, a także wzmocnienie 

zasobów kadrowych tych placówek 

 Zapewnienie dostępu do usług 

społecznych 

 Rozwój infrastruktury oświaty: 

stworzenie warunków do kształcenia 

zawodowego, upowszechnienie 

uczenia się przez całe życie 

 Inwestycje w obiekty usług 

społecznych 

 Inwestycje w infrastrukturę kultury 

 Inwestycje w infrastrukturę instytucji 

kultury 

 Poprawa jakości usług placówek 

edukacyjno–kulturalnych 

 

4. Budowa 

zintegrowanej 

wspólnoty społecznej i 

jej bezpieczeństwa 

 Wspieranie zróżnicowanych form 

lokalnej i ponadlokalnej aktywności 

 Wspieranie samoorganizacji 

społeczności lokalnych 

 Inicjowanie i wspieranie programów 

edukacji społecznej służących 

budowaniu spójności społecznej, 

promowaniu postaw pro 

środowiskowych i tożsamości 

kulturowej 

 Modernizacja obiektów działalności 

kulturalnej oraz digitalizacja zasobów 

dziedzictwa narodowego ma służyć 

tworzeniu nowoczesnych instytucji 

kultury sprzyjających aktywności 

lokalnych środowisk i integracji 

społecznej 

 Poprawa infrastruktury i rozwój 

technologii ma na celu zwiększenie 

uczestnictwa w kulturze oraz 
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Priorytet SRK: Postulaty zawarte w priorytecie SRK 

realizowane w ramach Programu 

KULTURA+: 

Działania w ramach Programu KULTURA 

+: 

 Promocja polityki integracji 

społecznej, w tym prorodzinnej, 

zwłaszcza w zakresie funkcji 

ekonomicznych, opiekuńczych 

i wychowawczych 

 Wspieranie organizacji 

pozarządowych w działaniach 

związanych z polityką społeczną 

zapobieganie wykluczeniu na terenach 

wiejskich i w małych miejscowościach  

 Tworzenie potencjału kulturalnego i 

kreatywnego jako istotnego aspektu 

kapitału społecznego, odgrywającego 

znaczącą rolę w gospodarce opartej na 

wiedzy. 

 Poprzez digitalizację ułatwienie dostępu 

wszystkich do dobra wspólnego, jako 

element wzmacniania kapitału 

społecznego 

5. Rozwój obszarów 

wiejskich 
 Zmniejszanie różnic 

cywilizacyjnych pomiędzy miastem 

a wsią 

 Rozwój pozarolniczej aktywności 

wsi 

 Rozwój i poprawa infrastruktury 

technicznej i społecznej na 

obszarach wiejskich, w tym 

modernizacja przestrzeni publicznej, 

obiektów pełniących funkcje 

kulturalne i rekreacyjne 

 Wzrost jakości kapitału ludzkiego 

mieszkańców wsi poprzez, między 

innymi, szkolenia podnoszące 

kwalifikacje zawodowe 

mieszkańców obszarów wiejskich 

oraz inne inicjatywy służące 

rozwojowi kapitału ludzkiego 

 Aktywizacja społeczności lokalnych 

(szczególnie wzmacnianie działań na 

rzecz rozwoju organizacji 

pozarządowych i wolontariatu) 

 Rozwój szans dzieci i młodzieży 

wiejskiej  

 Inwestycje w infrastrukturę kulturalną wsi 

 Umożliwienie dostępu  do cyfrowych 

zasobów polskiego dziedzictwa 

kulturowego za pośrednictwem Internetu 

dla mieszkańców wsi i małych miasteczek 

o utrudnionym dostępie do zasobów 

kultury w większych miastach 

 Poprawa jakości usług placówek 

edukacyjno–kulturalnych ze szczególnym 

uwzględnieniem terenów wiejskich i 

miejsko-wiejskich  

6. Rozwój regionalny 

i podniesienie spójności 

terytorialnej. 

 Wyrównywanie szans rozwojowych 

regionów Polski poprzez rozwój 

obszarów wiejskich 

 Wzrost konkurencyjności regionów 

poprzez wspieranie rozwoju 

infrastruktury (w tym edukacyjnej i 

kulturalnej) oraz kapitału ludzkiego 

 Wyrównanie szans rozwojowych 

obszarów problemowych 

 Wspieranie samorządów 

i organizacji pozarządowych w 

działaniach angażujących 

społeczności lokalne i instytucje 

rozwoju lokalnego do 

podejmowania inicjatyw na rzecz 

rozwoju społeczno – gospodarczego 

 Inwestycje w infrastrukturę instytucji 

kultury w regionach 

 Włączenie i wspieranie samorządów 

lokalnych oraz organizacji 

pozarządowych we współpracę z 

instytucjami kultury na rzecz rozwoju i 

animacji życia lokalnej społeczności  

Źródło: opracowanie własne  

Raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” ma na celu opracowanie długoterminowej wizji 

strategicznej dla Polski. Wskazuje dziesięć wyzwań, jakie powinny być podjęte w perspektywie 

najbliższych dwudziestu lat: 

1. wzrost i konkurencyjność; 

2. sytuacja demograficzna; 

3. wysoka aktywność zawodowa oraz adaptacyjność zasobów pracy; 
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4. odpowiedni potencjał infrastruktury; 

5. bezpieczeństwo energetyczno – klimatyczne; 

6. gospodarka oparta na wiedzy i rozwój kapitału intelektualnego; 

7. solidarność i spójność regionalna; 

8. poprawa spójności społecznej; 

9. sprawne państwo; 

10. wzrost kapitału społecznego Polski. 

Program KULTURA+ w szczególności odpowiada na wyzwania związane z odpowiednim 

potencjałem infrastruktury (wyzwanie 4), gospodarką opartą na wiedzy i rozwojem kapitału 

ludzkiego (wyzwanie 6), solidarnością i spójnością społeczną (wyzwanie 7), poprawą spójności 

społecznej (wyzwanie 8) oraz wzrostem kapitału społecznego (wyzwanie 10). 

„Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2020” określa cel strategiczny polityki 

kulturalnej państwa jakim jest zrównoważenie rozwoju kultury w regionach. Program KULTURA+ 

wpisuje się w cel strategiczny jak i następujące cele cząstkowe.: 

1. wzrost efektywności zarządzania sferą kultury; 

2. zmniejszenie dysproporcji regionalnych w rozwoju i dostępie do kultury; 

3. wzrost udziału kultury w PKB;  

4. zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków. Modernizacja 

i rozbudowa infrastruktury kultury. Wzrost uczestnictwa w kulturze;  

5. modernizacja i rozbudowa infrastruktury kultury; 

6. wzrost uczestnictwa w kulturze; 

7. wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej  

i w systemie upowszechniania kultury. 

Program „KULTURA +” przyczyni się również do osiągnięcia celów założonych w Strategii: 

1. zmniejszenie dysproporcji w dostępie do kultury w regionach; 

2. wzrost udziału kultury w PKB; 

3. radykalna poprawa podstawowej infrastruktury kultury i stanu zabytków; 

4. wykształcenie więzi między kulturą, edukacją i nauką w kształtowaniu kapitału społecznego. 

Program KULTURA+ jest również zgodny z dokumentem „Narodowe Strategiczne Ramy 

Odniesienia 2007-2013”, którego celem jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności 

gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost 

poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Dokument podkreśla istotną rolę, jaką 

dla realizacji tego celu mają działania w dziedzinach edukacji, infrastruktury kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, zwiększające dostępność do kultury oraz podniesienie kompetencji 

kulturalnych społeczeństwa.   

Program KULTURA+ jest również komplementarny z następującymi dokumentami, strategiami  

i programami: 

1. Program Rozwoju Bibliotek – realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego; 

2. Program „Biblioteki z Internetem TP” - realizowany przez Telekomunikację Polską S.A.; 

3. „Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013”; 

4. Program „Polska Cyfrowa”; 
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5. „Program digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania 

obiektów cyfrowych w Polsce 2009-2020”; 

6. Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura bibliotek”; 

7. Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasoby cyfrowe”. 

IX. FORMUŁA PROGRAMU KULTURA+ 

Dla Programu KULTURA+ proponowana jest formuła programu wieloletniego, przyjętego 

w drodze uchwały Rady Ministrów na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Zastosowanie rozwiązania, 

w którym Program KULTURA+ będzie funkcjonował w formule programu wieloletniego, 

gwarantuje stabilność jego podstaw prawnych, a także dłuższą (niż kontekst jednego roku) 

perspektywę realizacji. Przyjęta formuła wynika również z przepisów art. 15-19 ustawy z dnia  

6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Realizacja Programu KULTURA+ przewidziana jest na 5 lat.  

Przyznawanie środków w ramach Programu KULTURA+ będzie odbywać się zgodnie  

z przepisami ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.). 

X. OPERATORZY PRIORYTETÓW W RAMACH PROGRAMU KULTURA+ 

Operatorami poszczególnych Priorytetów w ramach Programu KULTURA+ będą: 

1. Instytut Książki w Krakowie w Priorytecie: „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”; 

2. Narodowy Instytut Audiowizualny w Priorytecie: „Digitalizacja”. 

Koszty ponoszone przez Operatorów Priorytetów (m.in. na nabór wniosków, procedurę ich 

rozpatrywania, kontrolę, monitoring) finansowane będą ze środków przeznaczonych na realizację 

Programu KULTURA+. 

XI. UKŁAD INSTYTUCJONALNY PROGRAMU KULTURA+ 

Dwoma najważniejszymi podmiotami w układzie instytucjonalnym Programu KULTURA+  

są minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udzielający dotacji oraz 

samorządowa lub państwowa instytucja kultury, względnie archiwa państwowe i instytucje filmowe, 

jako beneficjent. 

Schemat 4. Schemat instytucjonalny Programu KULTURA+ 

 
Źródło: opracowanie własne  

Poziom strategiczny 
 

INSTYTUT KSIĄŻKI  

W KRAKOWIE 
NARODOWY INSTYTUT 

AUDIOWIZUALNY 

Poziom wdrożeniowy 
 

Poziom projektowy  
 

MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO 

BENEFICJENCI 
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Na poziomie wdrożeniowym przewiduje się współpracę instytucjonalną z samorządami 

województw oraz wojewódzkimi instytucjami kultury (bibliotekami wojewódzkimi). 

Szczegółowe zadania jednostek tworzących układ instytucjonalny Programu KULTURA+: 

1.  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

a) zarządzanie strategiczne Programem KULTURA+, w tym: ustalanie zasad współpracy  

z jednostkami samorządu terytorialnego, monitoring skuteczności realizacji Programu 

KULTURA+, przygotowywanie zbiorczego sprawozdania dla: Prezesa Rady Ministrów, 

Ministra Finansów, Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Prezesa Najwyższej Izby 

Kontroli; 

b) zapewnienie środków budżetu państwa na realizację Programu KULTURA+  oraz 

stabilnej sytuacji finansowej na jego rozwój. 

2.  Operator Priorytetu 

a) zarządzanie strategiczne Priorytetem; 

b) opracowanie i wdrożenie procedur niezbędnych do uruchomienia i realizacji danego 

Priorytetu; 

c) promocja Programu KULTURA+ i upowszechnianie informacji w skali ogólnopolskiej; 

d) zarządzanie operacyjne Priorytetem; 

e) promocja Priorytetu i upowszechnianie informacji na poziomie regionalnym; 

f) prowadzenie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów; 

g) ogłaszanie naborów wniosków o dofinansowanie; 

h) organizacja i prowadzenie oceny projektów; 

i) organizacja procesu zawierania umów o dofinansowanie; 

j) obsługa procesu płatności; 

k) kontrola projektu na miejscu (w szczególności na etapie rozliczenia końcowego); 

l) organizacja i prowadzenie rzeczowego, finansowego oraz jakościowego monitoringu 

Priorytetu w skali ogólnopolskiej; 

m) ewaluacja Priorytetu w kontekście obowiązujących procedur zarządzania oraz jakości 

realizacyjnej Programu KULTURA+. 

Rekomenduje się również wykorzystanie w procesie monitorowania rezultatów Programu 

KULTURA+, w Priorytecie „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”, potencjału i kompetencji 

wojewódzkich bibliotek publicznych, w zakresie sprawowanego przez nie nadzoru merytorycznego 

nad realizacją zadań przez gminne biblioteki publiczne województwa. 

3. Samorządowe instytucje kultury / państwowe instytucje kultury / archiwa państwowe / 

 instytucje filmowe 

a) składanie wniosków o dofinansowanie w ramach poszczególnych Priorytetów Programu 

KULTURA+; 

b) zapewnienie wkładu własnego na realizację projektu; 

c) realizacja dofinansowanych projektów; 

d) zapewnienie finansowania projektu po jego zakończeniu; 

e) osiągnięcie standardów merytorycznych deklarowanych na etapie składania wniosku 

o dofinansowanie; 
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f) prowadzenie monitoringu i sprawozdawczości z realizacji projektu. 

XII. PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE 

Realizacja poszczególnych elementów procedury ubiegania się o dofinansowanie we wszystkich 

Priorytetach odbywa się w postaci elektronicznej lub papierowej.  

Obieg dokumentów w procesie wnioskowania o dofinansowanie stanowi prostą i znaną 

w samorządach lokalnych ścieżkę wyboru i wdrażania projektów w ramach poszczególnych 

programów. System wyboru projektów opiera się o schemat: złożenie wniosku – ocena formalna – 

ocena merytoryczna – ranking projektów – akceptacja proponowanych dofinansowań. Celem oceny 

merytorycznej jest wyłonienie najlepszych projektów (poprzez przyznanie im punktacji) spośród 

tych, które spełniły wymagania formalne i utworzenie rankingu. Na etapie merytorycznym ocenie 

podlegać będzie deklarowany przez wnioskodawców poziom standardów organizacyjnych, 

funkcjonalnych i programowych po zakończeniu inwestycji  realizowanej w ramach poszczególnych 

Priorytetów. Podczas oceny merytorycznej pod uwagę będą brane również ewentualne zniszczenia 

infrastruktury instytucji kultury podczas klęsk żywiołowych np. podczas powodzi w 2010 r.  

Dodatkowe punkty będą przyznawane projektom, w ramach których obiekt będący przedmiotem 

projektu zostanie przystosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Preferowane 

będą projekty, w efekcie których oferta kierowana będzie do dzieci i młodzieży. Formalnie,  

w ramach Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” możliwe będzie złożenie jednego 

projektu z jednej gminy. Wyłącznie w sytuacji, gdy pozostaną środki finansowe i nie będzie innych 

projektów możliwe będzie rozpatrzenie kolejnego projektu z tej samej gminy. Dodatkowo zbiory 

podlegające digitalizacji powinny być udostępnione w Internecie. 

Osiągnięcie przez wnioskodawcę standardów określonych w kryteriach zadeklarowanych na etapie 

składania wniosków o dofinansowanie, poddane zostanie szczegółowej weryfikacji formalnej 

i merytorycznej podczas procesu kontroli trwałości projektu.  

Fakt złożenia wniosku w którymkolwiek z Priorytetów Programu KULTURA+ nie może być 

traktowany jako gwarancja uzyskania dotacji.  

Tabela 3. Procedura ubiegania się o dotacje 

Lp. Etapy  Podmiot 
Szacunkowy czas 

(dni robocze) 

1. 
Etap 

przygotowania 

wniosków (60 

dni) 

Ogłoszenie przez Operatora  

Priorytetu konkursu w ramach 

Priorytetu   

Operator Priorytetu 

 
Rozpoczęcie procesu 

2. 

Złożenie wniosków przez 

uprawnionych 

wnioskodawców u Operatora 

Priorytetu 

Wnioskodawca 60 

3. 

Etap oceny 

formalnej 

wniosku - 

możliwość 

odrzucenia 

wniosków nie 

spełniających 

kryteriów 

formalnych (37 

dni) 

 

 

Ocena formalna wniosków 

(ocena o charakterze 

zero/jeden)  

Operator Priorytetu 30 

4. 
Ewentualne wezwanie do 

korekt i uzupełnień 
Operator Priorytetu 

Po zakończeniu oceny 

formalnej 

5. 
Ewentualne korekty  

i uzupełnienia 
Wnioskodawca 7 

6. 

 

Etap oceny 

merytorycznej 

wniosku oraz 

ustalenie listy 

projektów do 

dofinansowania 

(37 dni) 

Ocena merytoryczna 

wniosków w oparciu o kryteria 

merytoryczne – możliwość 

odrzucenia wniosków nie 

spełniających kryteriów 

merytorycznych 

Komisja Konkursowa 

powołana przez Operatora 

Priorytetu 

30 

7. 
Możliwość złożenia wyjaśnień 

ze strony beneficjentów 
Wnioskodawca 7 
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Lp. Etapy  Podmiot 
Szacunkowy czas 

(dni robocze) 

8. 
Akceptacja przez Ministra proponowanych 

dofinansowań 

Minister właściwy do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego 

15 

9. 
Podpisanie umów dofinansowania i przekazanie 

dotacji 

Operator Priorytetu – 

Wnioskodawca (Beneficjent) 
15 

10. Realizacja projektów Beneficjent 12 lub 24 miesiące 

11. Złożenie sprawozdań  Beneficjent 
Zgodnie 

z harmonogramem 

12. Zakończenie i rozliczenie projektu Beneficjent 
Zgodnie 

z harmonogramem 

13. Kontrola realizacji inwestycji  Operator Priorytetu 
W trakcie lub po 

zakończeniu realizacji 

14. 
Kontrola trwałości projektu – do 5 lat po oddaniu 

inwestycji do użytku 
Operator Priorytetu 

do 5 lat od 

zakończenia projektu 

Źródło: opracowanie własne  

XIII. PRZEPŁYWY FINANSOWE 

Procedura zapewnienia finansowania i związane z nią przepływy finansowe zakładają następujące 

etapy: 

1. minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego informuje 

Operatora Priorytetu o kwocie przeznaczonej w ramach Programu KULTURA+  

na realizację Priorytetu w rozbiciu na poszczególne lata;  

2. środki budżetu państwa przyznawane są Operatorowi Priorytetu, w wysokości wynikającej 

z zakończonej procedury wyboru projektów, w miarę postępu realizacji zadania; 

3. Operator Priorytetu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie; 

4. wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu składają 

wniosek o dofinansowanie w siedzibie Operatora Priorytetu; 

5. Operator Priorytetu dokonuje oceny zgłoszonych wniosków, tworzy listę rankingową 

i przedstawia do akceptacji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego; 

6. wnioskodawca zawiera umowę o dofinansowanie  projektu z Operatorem Priorytetu, 

w oparciu o którą otrzymuje dofinansowanie (wnioskodawca staje się beneficjentem); 

7. środki przekazywane są beneficjentowi w formie dotacji na wskazany rachunek bankowy 

w miarę postępu realizacji zadania. W przypadku archiwów państwowych  

(w tym Narodowemu Archiwum Cyfrowemu) dofinansowanie przekazywane będzie przez 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Naczelną Dyrekcję Archiwów 

Państwowych jako wydatki jednostek budżetowych; 

8. rozliczenie dotacji regulowane jest w oparciu o zapisy zawieranych umów  

o dofinansowanie  projektu. 
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Schemat 5. Przepływy finansowe w ramach Programu KULTURA+ 

BENEFICJENT OPERATOR PRIORYTETU 
BUDŻET PAŃSTWA 

MKiDN 

etap przygotowawczy – 

ogłoszenie konkursu, wybór 

projektów, kontraktacja 

 

 

 

  

etap wdrożeniowy – realizacja 

projektu, rozliczenie, monitoring, 

kontrola 

 

 

 

 

 

 

  

Źródło: opracowanie własne  

Założono, że w ramach Programu KULTURA+ – na poziomie beneficjentów – nie będzie 

funkcjonował mechanizm środków niewygasających z upływem roku budżetowego. Beneficjenci 

będą otrzymywali środki finansowe w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący 

załącznik do umowy dofinansowania w wysokości rocznego zapotrzebowania. Jeśli projekt 

obejmuje dłuższy okres niż rok kalendarzowy, beneficjent otrzyma transzę środków na kolejny rok. 

Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego niewykorzystane do 31 grudnia będą 

zwracane nie później niż do dnia 15 stycznia roku następnego.  

XIV. MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Sprawozdawczość i monitoring wspomagają proces zarządzania danym Priorytetem, dostarczają 

informacji o rzeczowym i finansowym postępie realizacji oraz efektywności wdrażania pomocy  

na każdym poziomie zarządzania i wdrażania całego Programu KULTURA+. System spełnia 

również rolę wczesnego ostrzegania o ewentualnych nieprawidłowościach. 

Opis podmiotów odpowiedzialnych  za monitoring 

W procesie sprawozdawczości i monitoringu Programu KULTURA+ uczestniczą:  

1. beneficjenci – realizatorzy projektów;  

2. Operatorzy Priorytetów;  

3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (właściwe departamenty odpowiedzialne 

za nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją Programu KULTURA+); Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego do dnia 30 marca następnego roku, w którym 

realizowany będzie Program KULTURA+ przedkłada zbiorcze sprawozdanie z jego 

Podpisanie umowy 

dofinansowania 

Zabezpieczanie środków 

w budżecie państwa 

Przekazanie 

dotacji w całości 

Przekazanie 
dotacji w części 

 Wydatkowanie środków 

Rozliczenie dotacji lub jej części Weryfikacja rozliczenia dotacji 
lub jej części 

 

Zabezpieczanie środków 

w budżecie beneficjenta 

Środki z budżetu państwa 

Akceptacja przez Ministra 
proponowanych 

dofinansowań 
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realizacji dla: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, Ministra Rozwoju Regionalnego 

oraz Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.  

Opis sposobów i częstotliwość przedstawiania wyników monitoringu 

Kluczowym dokumentem w zakresie zarządzania dotacją na poziomie beneficjent-Operator 

Priorytetu będzie harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik do umowy 

o dofinansowanie. Harmonogram rzeczowo-finansowy określa kwoty dotacji na realizację projektu, 

a w szczególności precyzuje terminy, zakres i wartość kolejnych etapów projektu. 

Beneficjenci zobowiązani są do składania sprawozdań z rzeczowej i finansowej realizacji projektu 

w cyklu półrocznym, zgodnie ze wzorem opracowanym przez Operatora Priorytetu. Sprawozdanie 

bazuje na harmonogramie rzeczowo-finansowym. Sprawozdawany zakres rzeczowy musi mieć 

swoje odzwierciedlenie w dokumentacji finansowej (faktury). 

Operatorzy przekazują Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawozdania rzeczowe 

i finansowe z realizacji Priorytetów w cyklu rocznym i półrocznym. 

Oprócz sprawozdania z rzeczowej i finansowej realizacji projektu, w ramach Programu 

KULTURA+ prowadzone będą dwa rodzaje kontroli: 

1. Kontrola na miejscu realizacji ważniejszych projektów – realizowana u beneficjenta  

w trakcie realizacji inwestycji. Kontrola na miejscu ma na celu zweryfikowanie czy 

beneficjent realizuje zadanie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i jest 

przeprowadzana przez Operatora Priorytetu. Ilość kontroli będzie uzależniona od czasu 

realizacji zadania. Projekt będzie podlegał co najmniej jednej takiej kontroli w każdym roku 

realizacji projektu. 

2. Kontrola trwałości projektu – realizowana w okresie 3 i 5 lat po zakończeniu realizacji 

projektu. Kontrola trwałości projektu ma na celu ustalenie, czy w okresie 3 i 5 lat od daty 

finansowego zakończenia realizacji projektu: 

a) beneficjent zachował cele projektu, 

b) czy inwestycja nie podlegała lub nie będzie podlegać zmianom technicznym, 

funkcjonalnym i użytkowym, 

c) beneficjent osiągnął standardy merytoryczne deklarowane w procesie ubiegania 

się o dofinansowanie.  

Kontrola trwałości realizowana jest przez Operatora Priorytetu. 

 

XV. WSKAŹNIKI MIERZĄCE CELE PROGRAMU KULTURA+ 

 

Zestawienie wszystkich docelowych wartości wskaźników przedstawiono w Matrycy logicznej 

Programu KULTURA+.  

Tabela 4. Matryca logiczna Programu KULTURA+ 

CELE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ ŹRÓDŁA WERYFIKACJI 

Cel strategiczny Programu KULTURA+ 

Poprawa dostępu do 

kultury i zwiększenie 

uczestnictwa w kulturze w 

społecznościach lokalnych, 

W skali całego Programu KULTURA+ możliwe 

jest zahamowanie spadku liczby czytelników w 

Polsce o ok. 0,01 punktu procentowego w roku 

2015 w stosunku do roku bazowego1 

Nie dotyczy 

                                                           
1
 Wskaźnik ma charakter poglądowy i niewywiązanie się z niego nie stanowi o braku realizacji Programu 

KULTURA+. 
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CELE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ ŹRÓDŁA WERYFIKACJI 

ze szczególnym 

uwzględnieniem gmin 

wiejskich i miejsko-

wiejskich. 

W skali całego Programu KULTURA+ możliwe 

jest zwiększenie liczby obiektów 

przystosowanych do osób poruszających się na 

wózkach w Polsce o ok. 10,10 punktu 

procentowego w roku 2015 w stosunku do roku 

bazowego2 

Cele szczegółowe i rezultaty Programu KULTURA+ 

Wzmocnienie potencjału i 

roli gminnych bibliotek 

publicznych 

Liczba projektów objętych Programem 

KULTURA+, Priorytetem „Biblioteka+. 

Infrastruktura bibliotek”  

 

309-343 

Ewidencja projektów prowadzona 

przez Operatora Priorytetu 

Udział gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i 

miejskich do 15.000 mieszkańców w ogóle gmin 

wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce objętych 

Programem KULTURA+3  

 

14,17-15,75%4 

GUS oraz ewidencja projektów 

prowadzona przez Operatora 

Priorytetu 

Odsetek bibliotek wśród bibliotek objętych 

Programem KULTURA+, które zostaną 

przystosowane do osób poruszających się na 

wózkach inwalidzkich5  

 

33% 

GUS oraz ewidencja projektów 

prowadzona przez Operatora 

Priorytetu 

Wzrost liczby czytelników w bibliotekach 
objętych Programem KULTURA+ 

2% rocznie 

GUS oraz ewidencja projektów 

prowadzona przez Operatora 

Priorytetu 

Poszerzenie i ułatwienie 

dostępu do cyfrowych 

zasobów polskiego 

dziedzictwa kulturowego 

za pośrednictwem Internetu 

mieszkańcom Polski, 

zwłaszcza wsi i małych 

miast 

Liczba pracowni digitalizacyjnych 

45-50 

Ewidencja projektów prowadzona 

przez Operatora Priorytetu 

Liczba wyposażonych Centrów Kompetencji 

4 

Ewidencja projektów prowadzona 

przez Operatora Priorytetu 

                                                           
2
 Wskaźnik ma charakter poglądowy i niewywiązanie się z niego nie stanowi o braku realizacji Programu 

KULTURA+. 
3
 Zgodnie ze statystyką GUS gminy w Polsce dzielą się na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie. 

Statystyka nie wyróżnia gmin do 15.000 mieszkańców. Uprawnionym beneficjentem Programu będą również 

gminy miejskie do 15.000 mieszkańców. Nie wyróżniano tej kategorii gmin we wskaźnikach z uwagi na brak 

odpowiedniej statystyki GUS. Należy podkreślić, iż liczba tych gmin w Polsce jest niewielka i ich udział nie 

będzie mieć istotnego wpływu na osiągnięcie wskaźników Programu. 
4
 Preferowane będzie wybór jednego projektu z jednej gminy – na etapie oceny merytorycznej ranking 

projektów będzie uwzględniał jeden projekt z jednej gminy. Jeżeli alokacja na dany nabór nie zostanie 

wyczerpana wówczas kolejny projekt z tej samej gminy będzie dopuszczony do oceny.  
5
 Na etapie oceny merytorycznej punkty będą przyznawane m.in. za kryterium przystosowania obiektu  

do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
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CELE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ ŹRÓDŁA WERYFIKACJI 

Cele operacyjne i produkty Programu KULTURA+ 

Dostosowanie bazy 

infrastrukturalnej do 

zmieniających się potrzeb i 

standardów 

 Liczba czytelników bibliotek objętych 

Programem KULTURA+ 

136,2-151,4 tys.  osób 

 w tym dzieci i młodzież  

40,8-45,4 tys.  osób6 

 

 Liczba wyremontowanych, rozbudowanych 

lub przebudowanych i wyposażonych lub 

nowowybudowanych i wyposażonych 

obiektów objętych wsparciem  

185-206 obiektów 

 

Sprawozdawczość beneficjentów  
Stworzenie warunków 

lokalowych do rozwijania 

nowych funkcji bibliotek 

publicznych 

Zwiększenie poziomu 

atrakcyjności usług 

bibliotecznych 

Zorganizowanie sieci 

pracowni digitalizacyjnych 

w Centrach Kompetencji i 

innych dużych ośrodkach, 

która znacząco przyśpieszy 

digitalizację zasobów 

kulturowych 

 Liczba skanów 7 

 

13.700 tys. – 15.223 tys. 

 Liczba skanów udostępnionych przez Internet  

 

11.645 tys. – 12.939 tys. 

 Liczba godzin zdigitalizowanych materiałów 

audiowizualnych  

 

450-500 godzin 

Sprawozdawczość beneficjentów  

Stworzenie sieci 

profesjonalnych 

repozytoriów cyfrowych w 

Centrach Kompetencji i 

innych dużych ośrodkach 

umożliwiających właściwe 

przechowywanie 

zdigitalizowanych zbiorów 

Udostępnienie zbiorów za 

pośrednictwem Internetu w 

postaci cyfrowych 

muzeów, bibliotek, 

archiwów i wortali 

audiowizualnych 

Zwiększenie dostępności 

zbiorów polskich muzeów, 

bibliotek, archiwów oraz 

zbiorów audiowizualnych 

Źródło: opracowanie własne  

 

Dla każdego Priorytetu przedstawiono wszystkie wskaźniki odrębnie wraz z określeniem 

potencjalnego wpływu Programu KULTURA+ na otoczenie społeczno-gospodarcze w postaci 

wskaźników względnych.  

Podstawą wyliczenia wskaźników są dane GUS w zakresie przedstawionym w poniższej tabeli. 

Tabela 5. Podstawowe dane GUS wykorzystane do konstrukcji wskaźników Programu KULTURA+ 

Wskaźnik Jednostka 2008 2009 

Liczba gmin w Polsce szt. 2 478 2 478 

Liczba gmin miejsko-wiejskich szt. 586 591 

Liczba gmin wiejskich szt. 1 586 1 581 

                                                           
6
 Na etapie oceny merytorycznej punkty będą przyznawane m.in. za kryterium skierowania oferty biblioteki 

do dzieci i młodzieży, w tym organizację dodatkowych zajęć. 
7
 Przez skan należy rozumieć obraz cyfrowy (dla książki jest to jedna lub dwie strony, dla obiektów – jedno 

zdjęcie). 
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Wskaźnik Jednostka 2008 2009 

RAZEM liczba gmin miejsko-wiejskich i wiejskich szt. 2 172 2 172 

Udział gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w ogólnej liczbie gmin w Polsce % 87,65% 87,65% 

    

Liczba bibliotek i filii w Polsce szt. 8 420 8 392 

Liczba bibliotek i filii w gminach miejsko-wiejskich szt. 2 224 2 220 

Liczba bibliotek i filii w gminach wiejskich szt. 4 137 4 119 

RAZEM liczba bibliotek i filii w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich szt. 6 361 6 339 

    

Liczba czytelników w ciągu roku w Polsce osoby 6 529 954 6 553 760 

Liczba czytelników w ciągu roku w gminach miejsko-wiejskich osoby 1 383 580 1 377 640 

Liczba czytelników w ciągu roku w gminach wiejskich osoby 1 387 750 1 365 238 

RAZEM Liczba czytelników w ciągu roku w gminach miejsko-wiejskich  

i wiejskich osoby 2 771 330 2 742 878 

Zmiana w latach % -3% -1% 

Udział liczby czytelników w ciągu roku w gminach miejsko-wiejskich  

i wiejskich w ogólnej liczbie czytelników w ciągu roku w Polsce % 42,44% 41,85% 

Średnia liczba czytelników w ciągu roku na jedną bibliotekę w gminach 
miejsko-wiejskich i wiejskich  436 433 

    

Liczba obiektów przystosowanych do osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich (biblioteki) w Polsce szt. 1 511 1 776 

Liczba obiektów przystosowanych do osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich (biblioteki) w gminach miejsko-wiejskich szt. 328 388 

Liczba obiektów przystosowanych do osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich (biblioteki) w gminach wiejskich szt. 595 730 

RAZEM liczba obiektów przystosowanych do osób poruszających się na 

wózkach inwalidzkich (biblioteki) w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich szt. 923 1 118 

Zmiana % 11% 21% 

    

Odsetek obiektów przystosowanych do osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich (biblioteki) w Polsce % 17,95% 21,16% 

Odsetek obiektów przystosowanych do osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich (biblioteki) w gminach miejsko-wiejskich % 14,75% 17,48% 

Odsetek obiektów przystosowanych do osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich (biblioteki) w gminach wiejskich % 14,38% 17,72% 

Odsetek obiektów przystosowanych do osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich (biblioteki) w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich % 14,51% 17,64% 

    

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Regionalnych 

 
Tabela 6. Wskaźniki bezwzględne realizacji Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura  bibliotek”. 

L.p.  Wskaźnik  Założenia 2011 2012 2013 2014 2015 

Razem  

wartości  

optymalne  

Razem  

wartości  

minimalne  

I.1. 

Liczba projektów 

objętych Programem 

KULTURA+  

Na podstawie Programu 

KULTURA+ 
34 130 222 313 343 343 309 

I.2. 

Liczba gmin 

wiejskich  

i miejsko-wiejskich 

objętych Programem 

KULTURA+ 

Program KULTURA+ 

adresowany jest wyłącznie do 

bibliotek zlokalizowanych na 

terenie gmin wiejskich i 

miejsko-wiejskich. Ponadto 

przyjęto, iż preferowany 

będzie jeden projekt z jednej 

gmin, co zostanie 

uwzględnione  

w kryteriach na etapie 

ogłoszenia konkursu 

34 130 222 313 343 343 309 

I.3. 

Udział gmin 

wiejskich 

 i miejsko-wiejskich 

uczestniczących  

w Programie 

KULTURA+  

w stosunku do 

całkowitej liczby 

gmin wiejskich i 

miejsko-wiejskichw 

Polsce 

Porównano liczbę gmin z pkt 

I.2. do całkowitej liczby gmin 

wiejskich i miejsko-wiejskich 

w Polsce (zgodnie z danymi 

GUS) 

1,57% 5,99% 10,17% 14,36% 15,75% 15,75% 14,17% 
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L.p.  Wskaźnik  Założenia 2011 2012 2013 2014 2015 

Razem  

wartości  

optymalne  

Razem  

wartości  

minimalne  

I.4. 

Liczba bibliotek 

przystosowanych do 

osób poruszających 

się na wózkach 

inwalidzkich 

Przyjęto, iż z całkowitej liczby 

bibliotek uczestniczących w 

Programie KULTURA+  

17,64% jest przystosowanych 

do osób poruszających się na 

wózkach – zgodnie z danymi 

GUS ogólnej liczbie bibliotek 

zlokalizowanych na terenie 

gmin wiejskich i miejsko-

wiejskich 17,64% jest 

przystosowanych do osób 

poruszających się na wózkach 

inwalidzkich 

6 23 39 55 60 60 54 

I.5. 

Liczba bibliotek 

które nie są 

przystosowane do 

osób poruszających 

się na wózkach 

inwalidzkich 

Jest to całkowita liczba 

projektów pomniejszona o 

liczbę bibliotek, które są 

przystosowane do osób 

poruszających się na wózkach 

inwalidzkich 

(I.1-I.4)  

28 107 183 258 282 282 254 

I.6. 

Liczba bibliotek 

którym  

Program 

KULTURA+ 

umożliwi 

przystosowanie do 

osób poruszających 

się na wózkach 

inwalidzkich 

Przyjęto, iż 40% z całkowitej 

liczby bibliotek, które nie są 

przystosowane zostanie 

przystosowanych w wyniku 

realizacji Programu 

KULTURA+. Jednym z 

kryteriów merytorycznych 

będzie przystosowanie obiektu 

do potrzeb osób 

niepełnosprawnych – projekty 

takie będą promowane (I.5. x 

40%) 

11 43 73 103 113 113 102 

I.7. 

Odsetek bibliotek 

wśród bibliotek 

objętych Programem 

KULTURA+, które 

zostaną 

przystosowane do 

osób poruszających 

się na wózkach 

inwalidzkich 

Odsetek stanowi wartość 

dodaną Programu 

KULTURA+. Porównano 

liczbę bibliotek 

przystosowanych w wyniku 

Programu KULTURA+ do 

ogółu bibliotek 

uczestniczących w Programie 

KULTURA+ (I.6./I.1.) 

32,9% 32,9% 32,9% 32,9% 32,9% 32,9% 32,9% 

I.8. 

Liczba czytelników  

w bibliotekach 

objętych Programem 

KULTURA+  

Przyjęto, zgodnie z danymi 

GUS, iż średnio na bibliotekę 

w gminach wiejskich i 

miejsko-wiejskich przypada 

433 osoby. Pomnożono 

całkowitą liczbę projektów 

(I.1.) przez 433 osoby  

14 846 56 414 96 002 135 591 148 457 148 457 133 611 

I.9. 

Wzrost liczby 

czytelników w ciągu 

roku, w bibliotekach 

objętych Programem 

KULTURA+  

Założono, że w bibliotekach 

objętych Programem 

KULTURA+ będą prowadzone 

działania stymulujący wzrost 

aktywności mieszkańców, a 

tym samym wzrost 

czytelników – wprowadzone 

zostaną odpowiednie kryteria 

merytoryczne.  

 

297 1 128 1 920 2 712 2 969 2 969 2 672 

I.10. 

Wzrost liczby 

czytelników  

w bibliotekach 

objętych Programem 

KULTURA+ 

Wiersz wskazuje przyjęty 

coroczny wzrost  
1,99% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

I.11. 

Liczba czytelników 

w bibliotekach po 

realizacji Programu 

KULTURA+ 

Przez liczbę czytelników 

objętych Programem 

KULTURA+ należy rozumieć 

liczbę czytelników bibliotek 

objętych Programem 

KULTURA+ w ogóle 

powiększoną o 

zaprogramowany wzrost 

(I.8+I.9) 

15 143 57 542 97 922 138 303 151 426 151 426 136 284 
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L.p.  Wskaźnik  Założenia 2011 2012 2013 2014 2015 

Razem  

wartości  

optymalne  

Razem  

wartości  

minimalne  

I.12. 
w tym dzieci i 

młodzież 

Przyjęto, iż spośród liczby 

czytelników objętych 

Programem KULTURA+ 30% 

stanowić będą dzieci i 

młodzież. Założenie oparto na 

dwóch zmiennych:  

1) zgodnie z danymi GUS w 

gminach wiejskich  

i miejsko-wiejskich odsetek 

osób w wieku 

przedprodukcyjnym wynosi 

21%;  

2) wprowadzone zostanie 

kryterium merytoryczne oceny 

projektów motywujące do 

adresowania oferty do dzieci i 

młodzieży.  

4 543 17 263 29 377 41 491 45 428 45 428 40 885 

I.13. 

Liczba 

wyremontowanych, 

rozbudowanych lub 

przebudowanych i 

wyposażonych lub 

nowowybudowanych 

i wyposażonych 

obiektów objętych 

Programem 

KULTURA+  

Zakłada się wprowadzenie 

kryterium zgodnie, z którym 

nie można będzie finansować 

wyłącznie wyposażenia za 

wyjątkiem tworzenia pracowni 

komputerowych. Przyjęto, iż 

projekty modernizacyjne bądź 

odnoszące się do budowy 

nowego obiektu wraz z 

wyposażeniem stanowić będą 

60% całkowitej liczby 

projektów - wskaźnik nie 

uwzględnia projektów 

obejmujących wyłącznie 

wyposażenie (mogą to być 

tylko pracownie 

komputerowe). Ponadto nie 

jest możliwe finansowanie 

samej modernizacji lub 

wyłącznie budowy obiektu - 

konieczne jest połączenie tych 

działań z wyposażeniem (I.1. x 

60%) 

21 78 133 188 206 206 185 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

Tabela 7. Wskaźniki bezwzględne realizacji Priorytetu „Digitalizacja” 

L.p. Wskaźnik  Założenia  2011 2012 2013 2014 2015 

Razem  

wartości  

optymalne  

Razem  

wartości  

minimalne  

Wskaźniki dla Centrów Kompetencji  

II.1. Liczba skanów   1 400 000 1 900 000 2 400 000 2 900 000 3 400 000 12 000 000 10 800 000 

II.2. 

Liczba  godzin 

zdigitalizowanych 

materiałów 

audiowizualnych 

  100 100 100 100 100 500 450 

Wskaźniki dla konkursów na digitalizację 

II.3. Konkurs  

 Przyjęto, iż ok. 40% 

budżetu na projekty 

konkursowe dotyczyć  

będzie digitalizacji. 

Pozostałe 60% dotyczyć 

będzie pracowni 

digitalizacyjnych. 

7 200 000 7 200 000 7 200 000 7 200 000 5 200 000 34 000 000  

II.4. 

Wskaźnik stanowi cena za 

jedną stronę 

zdigitalizowaną bez 

względu na treść i 

przedmiot na podstawie 

dotacji udzielonych przez 

MKiDN w poprzednim 

roku (10.000.000 zł 

budżet programu, 

656.772- liczba skanów) 

15,22598406        

II.5. Liczba  skanów  472 876 472 876 472 876 472 876 341 521 2 233 025 2 009 722 

Wydatki dla konkursów na pracownie digitalizacyjne  

II.6. Konkurs   Przyjęto, iż ok. 60% 

budżetu na projekty 

konkursowe dotyczyć  

będzie pracowni 

digitalizacyjnych. 

Pozostałe 40% dotyczyć 

10 800 000 10 800 000 10 800 000 10 800 000 7 800 000 51 000 000  

II.7. 
Udział wydatków w 

danym roku do ogółu 
21,18% 21,18% 21,18% 21,18% 15,29% 100,00%  
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L.p. Wskaźnik  Założenia  2011 2012 2013 2014 2015 

Razem  

wartości  

optymalne  

Razem  

wartości  

minimalne  

będzie digitalizacji. 

  

II.8. 
Liczba stworzonych 

pracowni w latach8 

Zgodnie z Programem 

KULTURA+ łącznie ma 

powstać 50 pracowni 

digitalizacyjnych - 

rozkład roczny przyjęto 

w oparciu o budżet 

Priorytetu 

10,59 10,59 10,59 10,59 7,65 50 45 

II.9. 
Liczba wykonanych 

skanów 

Założono że rezultaty 

każdego projektu 

dotyczącego pracowni 

digitalizacyjnej trwać 

muszą co najmniej 5 lat 

po zakupie pracowni 

digitalizacyjnej (na jedną 

pracownię przypada 

średnio ok. 19.800 

skanów – pkt II. 15.) 

209 647 209 647 209 647 209 647 151 412 990 000 891 000 

Założenia dla jednego pracownika digitalizujacego przez 6 miesięcy 

II.10. 

Liczba dni w ciągu 6 

miesięcy na 

przygotowanie stanowiska 

pracy  

15        

II.11. 

Liczba dni w ciągu 6 

miesięcy pozostała do 

digitalizacji po 

zmniejszeniu o urlopy  

i inne sytuacje losowe 

110        

II.12. 

Liczba godzin  do 

digitalizacji (ok. 6 godz. 

dziennie) 

660 

 
       

II.13. 
Liczba minut do 

digitalizacji  

39660 

 
       

II.14. 

Czas niezbędny do 

digitzalizacji jednej strony 

w minutach (cały proces 

digitalizacji: skan, 

obróbka, opis zapis pliku, 

scalanie pliku) 

2        

II.15. 

Potencjalna liczba skanów 

na 6 miesięcy na jednego 

pracownika 

19800        

II.16. 
RAZEM liczba 

wykonanych skanów 
  2 082 523 2 582 523 3 082 523 3 582 523 3 892 933 15 223 025 13 700 722 

II.17. 

Liczba skanów 

udostępnionych w 

Internecie  

 1 770 144 2 195 144 2 620 144 3 045 144 3 308 993 12 939 571 11 645 614 

II.18. 

RAZEM liczba godzin 

zdigitalizowanych 

materiałów 

audiowizualnych 

  100 100 100 100 100 500 450 

Źródło: opracowanie własne 

 

XVI. ZASADY AKTUALIZACJI PROGRAMU KULTURA+ 

Operator Priorytetu w uzasadnionej sytuacji może wnioskować do ministra właściwego do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego o aktualizację lub zmianę postanowień Programu  

KULTURA+ w ramach danego Priorytetu. Po analizie wniosku, minister właściwy do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego wyraża zgodę na ewentualne przedstawienie wniosku  

o aktualizację Programu KULTURA+ Radzie Ministrów. 

 

 

 

                                                           
8
 Przyjęto średnią arytmetyczną liczby pracowni na rok, co daje miejsce po przecinku. Z uwagi na równy 

budżet i przyjętą metodologię wyceny jednej pracowni konieczne jest pozostawienie na tym etapie – dla 

zachowania spójności – liczby ułamkowej. 
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XVII. KOSZTY I SPODZIEWANE EFEKTY PROGRAMU KULTURA+ 

 

1. Koszty 

Realizacja Programu KULTURA+ będzie wymagała zwiększenia środków finansowych 

pochodzących z budżetu państwa, w części 24 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 

Tabela 8. Finansowanie Programu KULTURA+ w latach 2011-2015. 

Wyszczególnienie  2011 2012 2013 2014 2015 RAZEM 

Razem środki z budżetu państwa 40 000 000 zł 67 000 000 zł 65 000 000 zł 65 000 000 zł 33 000 000 zł 270 000 000 zł 

Udział w danym roku 14,81% 24,81% 24,07% 24,07% 12,22% 100,00% 

Razem wkład własny beneficjentów 27 000 000 zł 67 500 000 zł 64 500 000 zł 64 500 000 zł 22 750 000 zł 246 250 000 zł 

Udział w danym roku 10,96% 27,41% 26,19% 26,19% 9,24% 100,00% 

Łączne finansowanie Programu Kultura+ 67 000 000 zł 134 500 000 zł 129 500 000 zł 129 500 000 zł 55 750 000 zł 516 250 000 zł 

Udział w danym roku 12,98% 26,05% 25,08% 25,08% 10,80% 100,00% 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 9. Finansowanie Programu KULTURA+ z budżetu państwa z podziałem na priorytety. 

Priorytet  budżet  2011
9
 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 

Biblioteka + 

Infrastruktura 

bibliotek 

150 000 000 zł 15 000 000 zł 10,00% 42 000 000 zł 28,00% 40 000 000 zł 26,67% 40 000 000 zł 26,67% 13 000 000 zł 8,67% 

Digitalizacja 120 000 000 zł 25 000 000 zł 20,83% 25 000 000 zł 20,83% 25 000 000 zł 20,83% 25 000 000 zł 20,83% 20 000 000 zł 16,67% 

RAZEM 270 000 000 zł 40 000 000 zł - 67 000 000 zł - 65 000 000 zł - 65 000 000 zł - 33 000 000 zł - 

Źródło: opracowanie własne 

 
Tabela 10. Łączna wartość środków przeznaczonych na Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”. 

Priorytet  

Rodzaj 

środków 2011 2012 2013 2014 2015 RAZEM 

Biblioteka+ 

Infrastruktura 

bibliotek 

 

środki 

budżetu 

państwa 

15 000 000 zł 42 000 000 zł 40 000 000 zł 40 000 000 zł 13 000 000 zł 150 000 000 zł 

w tym wydatki 

bieżące  

(30%) 

4 500 000 zł 12 600 000 zł 12 000 000 zł 12 000 000 zł 3 900 000 zł 45 000 000 zł 

w tym wydatki 

majątkowe 

(70%) 

10 500 000 zł 29 400 000 zł 28 000 000 zł 28 000 000 zł 9 100 000 zł 105 000 000 zł 

wkład własny 

beneficjentów 
22 500 000 zł 63 000 000 zł 60 000 000 zł 60 000 000 zł 19 500 000 zł 225 000 000 zł 

Źródło: opracowanie własne 

 
Tabela 11. Podział na wydatki w rozbiciu na lata realizacji w ramach Priorytetu „Digitalizacja”. 

Priorytet  

Rodzaj 

środków 2011 2012 2013 2014 2015 RAZEM 

Digitalizacja 

 

środki budżetu 

państwa 
25 000 000 zł 25 000 000 zł 25 000 000 zł 25 000 000 zł 20 000 000 zł 120 000 000 zł 

w tym wydatki 

bieżące  

(40%) 

10 000 000 zł 10 000 000 zł 10 000 000 zł 10 000 000 zł 8 000 000 zł 48 000 000 zł 

w tym wydatki 

majątkowe 

(60%) 

15 000 000 zł 15 000 000 zł 15 000 000 zł 15 000 000 zł 12 000 000 zł 72 000 000 zł 

                                                           
9
 Zgodnie z decyzją Rady Ministrów z dnia 3września 2010 r., środki finansowe na finansowanie Priorytetu 

„Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” oraz „Digitalizacja” w 2011 r., zostały zabezpieczone w budżecie 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Jednocześnie w przypadku 

Priorytetu „Digitalizacja” środki będą przeznaczone na digitalizację i udostępnienie w sieci obiektów  

o uregulowanych prawach autorskich.  
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Priorytet  

Rodzaj 

środków 2011 2012 2013 2014 2015 RAZEM 

wkład własny 

beneficjentów 
4 500 000 zł 4 500 000 zł 4 500 000 zł 4 500 000 zł 3 250 000 zł 21 250 000 zł 

W tym budżet 

centrów kompetencji 

środki budżetu 

państwa 
7 000 000 zł 7 000 000 zł 7 000 000 zł 7 000 000 zł 7 000 000 zł 35 000 000 zł 

Źródło: opracowanie własne 

2. Wymiar ekonomiczny 

Biorąc pod uwagę fakt, że łączna wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu 

KULTURA+ (nakłady budżetu państwa oraz wkład własny wnioskodawców) wyniesie  516,25 mln 

zł oczekiwać należy ożywienia gospodarczego w rejonach objętych Programem KULTURA+.  

3. Wymiar społeczny 

Modernizacja obiektów działalności kulturalnej oraz digitalizacja zasobów dziedzictwa narodowego 

służyć będzie efektywnym zmianom w funkcjonowaniu instytucji kultury, polegających głównie  

na tworzeniu nowoczesnych i samodzielnych placówek, sprzyjających aktywności lokalnych 

środowisk i integracji społecznej.  

W Program KULTURA+ wpisana jest koncepcja rozwoju instytucji kultury, które sprzyjać będą  

rozwojowi kapitału społecznego i poprawie spójności społecznej. Kapitał społeczny, budowany 

przez takie cechy jak zaufanie społeczne, aktywność obywatelska oraz potencjał twórczy w istotny 

sposób zależy od kapitału kulturowego. Spójność społeczna, a przede wszystkim jej niski poziom 

w społeczeństwie polskim, jest przyczyną głębokich podziałów i zjawisk takich jak wykluczenie, 

marginalizacja, ubóstwo. Proponowane w ramach Programu KULTURA+ działania będą służyły 

budowie kapitału społecznego, jak również przeciwdziałaniu  różnego rodzaju wymiarom 

wykluczenia, nie tylko stricte kulturowego, ale też przestrzennego, technologicznego, 

biograficznego oraz ekonomicznego. 
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PRIORYTET: „BIBLIOTEKA+. 

INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK” 

 

 

Operator Priorytetu -  Instytut Książki 

w Krakowie 
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I. ZAŁOŻENIA I CELE PRIORYTETU  

 

W ramach Priorytetu wspierany będzie remont, przebudowa, rozbudowa i budowa budynków 

bibliotek głównych w małych gminach. 

Instytucją odpowiedzialną za przygotowanie, wdrożenie i realizację Priorytetu jest Instytut Książki 

w Krakowie. 

Cel główny Priorytetu 

Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” realizuje pierwszy cel szczegółowy Programu 

KULTURA+ jakim jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych. Priorytet ma 

na celu przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz 

ośrodki życia społecznego.  

Cele operacyjne Priorytetu 

Jako cele operacyjne Priorytetu należy wskazać: 

1. dostosowanie bazy infrastrukturalnej do zmieniających się potrzeb i standardów; 

2. stworzenie warunków lokalowych do rozwijania nowych funkcji bibliotek publicznych; 

3. zwiększenie poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych. 
 

Schemat 6. Schemat celów Priorytetu 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Cel główny Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” 

Wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych 

Dostosowanie bazy 

infrastrukturalnej do 

zmieniających się potrzeb  

i standardów 

Stworzenie warunków 

lokalowych do rozwijania 

nowych funkcji bibliotek 

publicznych 

 

Zwiększenie poziomu 

atrakcyjności usług 

bibliotecznych 
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Tabela 12. Matryca logiczna Priorytetu 

CELE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ ŹRÓDŁA WERYFIKACJI 

Cel główny Priorytetu  

Wzmocnienie potencjału i roli 

gminnych bibliotek publicznych 

Liczba projektów objętych Programem KULTURA+, 

Priorytetem „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”  

 

309-343 

Ewidencja projektów 

prowadzona przez Operatora 

Priorytetu  

Udział gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich 

do 15.000 mieszkańców w ogóle gmin wiejskich i 

miejsko-wiejskich w Polsce objętych Programem 

KULTURA+10  

 

14,17-15,75%11 

GUS oraz ewidencja 

projektów prowadzona przez 

Operatora Priorytetu 

Odsetek bibliotek wśród bibliotek objętych 

Programem KULTURA+, które zostaną 

przystosowane do osób poruszających się na 

wózkach inwalidzkich12  

 

32,9% 

GUS oraz ewidencja 

projektów prowadzona przez 

Operatora Priorytetu 

Wzrost liczby czytelników w bibliotekach objętych 
Programem KULTURA+ 

2% rocznie 

GUS oraz ewidencja 

projektów prowadzona przez 

Operatora Priorytetu 

Cele operacyjne Priorytetu
13

 

Dostosowanie bazy 

infrastrukturalnej do 

zmieniających się potrzeb i 

standardów 

 

 Liczba czytelników bibliotek objętych 

Programem KULTURA+ 

136,2-151,4 tys.  osób 

 w tym dzieci i młodzież  

40,8-45,4 tys.  osób14 

 

 Liczba wyremontowanych, rozbudowanych lub 

przebudowanych i wyposażonych lub 

nowowybudowanych i wyposażonych obiektów 

objętych wsparciem  

185-206 obiektów 

 

Sprawozdawczość 

beneficjentów  

Stworzenie warunków 

lokalowych do rozwijania 

nowych funkcji bibliotek 

publicznych 

 

Zwiększenie poziomu 

atrakcyjności usług 

bibliotecznych 

Źródło: opracowanie własne 

Powyżej przedstawione wskaźniki mają charakter bezwzględny i odnoszą się do zakresu objętego 

Programem KULTURA+. W celach poglądowych w poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki 

względne tj. wskaźniki obrazujące wpływ Programu KULTURA+ na otocznie tj. na dane 

publikowane przez GUS (są to wskaźniki dla celu strategicznego całego Programu KULTURA+). 

W związku z tym dla każdego wskaźnika pokazano: 

                                                           
10

 Zgodnie ze statystyką GUS gminy w Polsce dzielą się na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie. 

Statystyka nie wyróżnia gmin do 15.000 mieszkańców. Uprawnionym beneficjentem Programu będą również 

gminy miejskie do 15.000 mieszkańców. Nie wyróżniano tej kategorii gmin we wskaźnikach z uwagi na brak 

odpowiedniej statystyki GUS. Należy podkreślić, iż liczba tych gmin w Polsce jest niewielka i ich udział nie 

będzie mieć istotnego wpływu na osiągnięcie wskaźników Programu. 
11

 Preferowane będzie wybór jednego projektu z jednej gminy – na etapie oceny merytorycznej ranking 

projektów będzie uwzględniał jeden projekt z jednej gminy. Jeżeli alokacja na dany nabór nie zostanie 

wyczerpana wówczas kolejny projekt z tej samej gminy będzie dopuszczony do oceny.  
12

 Na etapie oceny merytorycznej punkty będą przyznawane m.in. za kryterium przystosowania obiektu do 

osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
13

 Wskaźniki zakładają wartość minimalną oraz wartość optymalną. Możliwe jest osiągnięcie wyższych 

wskaźników od proponowanych. 
14

 Na etapie oceny merytorycznej punkty będą przyznawane m.in. za kryterium skierowania oferty biblioteki 

do dzieci i młodzieży, w tym organizację dodatkowych zajęć. 
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1. wariant zaniechania tj. wariant zmian wskaźnika zgodnie z tendencjami z ostatniego roku;  

2. wariant realizacji tj. wariant uwzględniający wariant zaniechania wraz z określeniem 

wpływu projektu na wskaźnik;  

3. wariant różnicowy pokazujący możliwy wpływ projektu na zmianę wskaźnika 

publikowanego przez GUS.  

Prezentowane dane mają charakter wyłącznie poglądowy, co wynika z następujących przesłanek: 

1. żaden z podmiotów uczestniczących w Programie KULTURA+ nie ma wpływu na 

metodologię obliczenia wskaźników przez GUS, a każda zmiana  w tym zakresie może 

wpłynąć na wielkość wskaźnika; 

2. na wartość wskaźnika dla danego roku wpływa szereg okoliczności zlokalizowanych poza 

Programem, na które podmioty uczestniczące w Programie nie mają wpływu – próba oceny 

wpływu Programu KULTURA+ na otoczenie ma miejsce w roku 2010, a wskaźniki będą 

podlegać ciągłej zmianie niezależnie od samego Programu KULTURA+. 

W związku z powyższym przedstawione wskaźniki stanowią jedynie próbę oceny wpływu 

Programu KULTURA+ na otocznie i nie mają charakteru zobowiązującego. Wartość bazowa będzie 

weryfikowana co roku. 

Tabela 13. Wskaźniki względne Priorytetu
15

 

Źródło: opracowanie własne 

W związku z tym każdy beneficjent na etapie wniosku o dofinansowanie określi dla celów 

statystycznych następujące informacje: 

1. czy biblioteka jest przystosowana do osób niepełnosprawnych i w jakim zakresie; 

2. jaka jest liczba czytelników biblioteki, a w tym dzieci i młodzieży; 

3. jaka jest liczba ludności.  

Dla monitoringu Programu KULTURA+ istotna będzie zmiana wskaźników.  

Zalecane wskaźniki dla beneficjentów Priorytetu: 

1. rezultaty: 

a) liczba czytelników biblioteki objętej projektem, w tym dzieci i młodzież (wskaźnik 

obowiązkowy bez względu na rodzaj projektu), 

                                                           
15

 Wskaźniki mają charakter poglądowy i niewywiązanie się z nich nie stanowi o braku realizacji Programu 

KULTURA+. 

L.p. Nazwa 

wskaźnika  

Wariant  Wartość  

bazowa  

– rok 

2009 

2010 2011 2012 2013 2014 2015  Wartość 

docelowa  

1. Liczba 
czytelników we 

wszystkich 

bibliotekach w 
Polsce 

Wariant 

zaniechania  
2 742 

878 

2 715 

449 

2 688 

295 

2 661 

412 

2 634 

798 

2 608 

450 

2 582 

366 

2 582 

366 

Zmiana    -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -4,90% 

Wariant 
realizacji  

2 742 
878 

2 715 
449 

2 688 
390 

2 662 
287 

2 635 
673 

2 609 
324 

2 582 
626 

2 582 
626 

Zmiana  

  

-

1,0000% 

-

0,9965% 

-

0,9710% 

-

0,9997% 

-

0,9997% 

-

1,0232% -4,89% 

Wariant 
różnicowy    0 95 875 875 874 260   

Zmiana  0,01% 

W skali całego Programu KULTURA+ możliwe jest zahamowanie spadku liczby czytelników o ok. 0,01 punktu procentowego w roku 

2015 w stosunku do roku bazowego 

2. Liczba obiektów 
przystosowanych 

do osób 

poruszających 
się na wózkach  

Wariant 

zaniechania  1118 1352,8 1636,9 1980,6 2396,5 2899,8 3508,8 3508,8 

Zmiana    21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 213,85% 

Wariant 
realizacji  1118 1352,8 1640,9 2017,6 2466,5 3003,8 3621,8 3621,8 

Zmiana    21,00% 21,30% 22,96% 22,25% 21,78% 20,57% 223,95% 

Wariant 

różnicowy  0 0 4,0 37,0 70,0 104,0 113,0   

Zmiana  10,10% 

W skali całego Programu KULTURA+ możliwe zwiększenie liczby obiektów przystosowanych do osób poruszających się na wózkach 

wyniesie 10,10 punktu procentowego w roku 2015 w stosunku do roku bazowego 
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b) liczba zmodernizowanych obiektów objętych wsparciem, 

c) liczba nowo wybudowanych obiektów objętych wsparciem, 

d) liczba obiektów wyposażonych w ramach Priorytetu, 

e) liczba obiektów przystosowanych do osób poruszających się na wózkach, 

f) liczba pracowni komputerowych; 

2. produkty: 

a) powierzchnia zmodernizowanych obiektów objętych wsparciem, 

b) powierzchnia nowo wybudowanych obiektów objętych wsparciem, 

c) liczba zakupionych komputerów, 

d) liczba zakupionego wyposażenia. 

II. FORMA WSPARCIA  

Dofinansowanie przekazywane będzie beneficjentom w ramach pomocy finansowej budżetu 

państwa w formie dotacji celowej.  Dotacja z budżetu Państwa stanowić może maksymalnie 40% 

kosztów zadania. Gminna biblioteka publiczna - wnioskodawca zobowiązany będzie  

do zapewnienia środków własnych na inwestycje w wysokości 60% wszystkich kosztów, które 

łącznie z dotacją z Programu KULTURA+ stanowić będą 100% kosztów inwestycji.  

Beneficjenci będą otrzymywali środki finansowe w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy 

stanowiący załącznik do umowy dofinansowania.  

III. PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA  

W ramach Priorytetu dofinansowane mogą być następujące typy projektów: 

1. budowa biblioteki lub filii biblioteki głównej; 

2. remont, rozbudowa lub przebudowa istniejącego budynku biblioteki głównej lub filii 

podnosząca standard obiektu. 

Dofinansowaniem mogą być objęte projekty realizowane tylko w bibliotekach (siedziby bibliotek 

głównych lub filii) mających status instytucji kultury.  

Projekt musi być realizowany w obiekcie (nieruchomość), którą biblioteka ma prawo dysponować 

na cele budowlane. Preferowane będą projekty dotyczące obiektów należących bezpośrednio  

do bibliotek. Docelowo po zakończeniu inwestycji obiekt powinien należeć do biblioteki. 

W ramach inwestycji przewiduje się zamknięty katalog kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie 

będzie udzielone wyłącznie na pokrycie: 

1. kosztów twardych: koszty  robót budowlanych i montażowych; koszty zakupu materiałów 

niezbędnych do realizacji zakresu rzeczowego inwestycji; koszty zakupu  

i montażu wyposażenia (bez zbiorów bibliotecznych); 

2. koszty miękkie (ich całkowity udział w projekcie nie może przekroczyć 10% jego wartości): 

koszty przygotowania dokumentacji technicznej projektu; koszty obsługi geodezyjnej; 

koszty realizacji zamówień publicznych integralnie powiązanych z inwestycją; koszty 

inspektora nadzoru inwestorskiego; koszty związane z promocją inwestycji i źródeł jej 

finansowania. 

Zakłada się, że kosztem kwalifikowanym będzie także podatek VAT w zakresie powyżej 

wskazanych kategorii kosztów. W przypadku uzyskania przez beneficjenta zwrotu podatku VAT  

za usługi lub dostawy opłacone z dotacji, zobowiązany jest on do zwrotu równowartości 

otrzymanych lub rozliczonych w deklaracji VAT-7 środków finansowych na rachunek Operatora 

Priorytetu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwrotu lub rozliczenia podatku. 
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IV. ZAKRES CZASOWY  

 

Projekty dotyczące budowy nowego obiektu, powinny być realizowane maksymalnie w ciągu 

24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie inwestycji. pozostałe projekty powinny być 

realizowane maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie 

inwestycji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okresy te mogą zostać wydłużone 

maksymalnie o 12 miesięcy (poprzez aneksowanie umowy dofinansowania). 

Wnioskodawca korzystając z własnych środków może rozpocząć prace związane z realizacją 

zadania przed momentem podpisania umowy o dofinansowaniu inwestycji.  

V. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOTACJE  

O dotacje będą mogły się ubiegać gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami 

kultury, dla których organizatorem jest gmina wiejska, miejsko-wiejska lub mała gmina miejska  

(do 15 tys. mieszkańców).
16

 

VI. ZAŁOŻENIA FINANSOWE PRIORYTETU  

1. Wysokość dotacji z budżetu państwa  

a) minimalna kwota dofinansowania dla nowej inwestycji – 200 tys. zł 

b) maksymalna kwota dofinansowania dla nowej inwestycji – 1 mln zł 

c) minimalna kwota dofinansowania dla  remontu, rozbudowy i przebudowy istniejącego 

budynku biblioteki – 50 tys. zł 

d) maksymalna kwota dofinansowania dla  remontu, rozbudowy i przebudowy istniejącego 

budynku biblioteki – 500 tys. zł 

W przypadku, gdy wartość przedsięwzięcia po przeprowadzeniu postępowania przetargowego 

zwiększy się – dotacja przyznawana jest w wysokości wynikającej z kwoty dofinansowania 

zadeklarowanej we wniosku (oznacza to konieczność zaangażowania większych środków 

własnych). 

2. Prognozy wielkości Priorytetu 

a) środki z Priorytetu pokryją 40% kosztów inwestycji, wkład własny wnioskodawców  

(w tym budżety gmin i samorządów wojewódzkich) - 60%  

b) założono zaangażowanie środków budżetu państwa w wysokości 150 mln złotych 

w okresie 5 lat 

c) wszystkie podane wartości są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT 

Dofinansowanie przekazywane będzie beneficjentom w formie dotacji celowej w ramach pomocy 

finansowej z budżetu państwa. Ogłoszenie pierwszego konkursu nastąpi w 2011 roku. 

VII. KRYTERIA MERYTORYCZNEJ OCENY WNIOSKÓW  

Celem oceny merytorycznej będzie wyłonienie najlepszych projektów spośród tych, które spełniły 

wymagania formalne i utworzenie rankingu, w oparciu o deklaracje parametrów jakie będzie 

spełniać biblioteka dzięki uzyskaniu dotacji. 

Osiągnięcie celów Priorytetu uzależnione jest bezpośrednio od spełnienia przez nowo wybudowane 

lub wyremontowane, przebudowane i rozbudowane biblioteki wysokich standardów związanych  

                                                           
16

 Liczba ludności wg najbardziej aktualnych w momencie składania wniosku danych GUS. 
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z zagadnieniem obsługi użytkowników. Stąd założenie, że w momencie zakończenia inwestycji, 

gminna sieć biblioteczna beneficjenta będzie spełniała przynajmniej  wymagania zdefiniowane  

w Certyfikacie Biblioteka+, w tym m.in.: 

1. budynek nowej/wyremontowanej/przebudowanej/rozbudowanej biblioteki zostanie 

zaprojektowany w ten sposób, aby większość zbiorów było osiągalnych w wolnym 

dostępie; każdy nowy budynek musi być ponadto w pełni dostępny dla osób 

niepełnosprawnych, zaopatrzony w sprzęt informatyczny odpowiednio do liczby 

obsługiwanych czytelników i czynny co najmniej 40 godzin w tygodniu; 

2. w bibliotece będzie zatrudniona profesjonalnie przygotowana kadra (cały personel  

z przygotowaniem merytorycznym), co zapewni najwyższy standard obsługi; 

3. minimum 50% zbiorów będzie wprowadzonych do zintegrowanego systemu 

komputerowego, dostępnego zarówno w lokalu biblioteki, jak i zdalnie poprzez 

przeglądarkę internetową, zgodnego z obowiązującym standardem MARC21. 

 

W przypadku remontu/ rozbudowy i przebudowy dodatkowe punkty będą przyznawane projektom, 

w ramach których obiekt będący przedmiotem projektu zostanie przystosowany do osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich. Preferowane będą projekty, w efekcie których oferta 

kierowana będzie do dzieci i młodzieży. Formalnie możliwe będzie złożenie jednego projektu  

z jednej gminy. Wyłącznie w sytuacji, gdy pozostaną środki finansowe i nie będzie innych 

projektów możliwe będzie rozpatrzenie kolejnego projektu z tej samej gminy. 

Szczegółowe kryteria oceny merytorycznej zostaną określone przy współpracy z ekspertami w tym 

zakresie. W skład komisji konkursowych wchodzić będą m.in: eksperci powołani przez Operatora 

Priorytetu, przedstawiciele urzędów marszałkowskich oraz przedstawiciele Operatora Priorytetu. 

VIII. TRWAŁOŚĆ PROJEKTÓW  

Gminna biblioteka publiczna oraz jednostka samorządu terytorialnego, która jest jej organizatorem 

są zobowiązane do zapewnienia finansowania działania biblioteki co najmniej przez 5 lat  

po zakończeniu realizacji inwestycji w sposób opisany w umowie. Finansowanie przedsięwzięcia 

rozumiane jest jako pokrycie kosztów eksploatacji bieżącej obiektu, kosztów funkcjonowania 

biblioteki oraz zapewnienie środków na osiągnięcie/utrzymanie deklarowanych we wniosku 

standardów.  

W przypadku niewykonania umowy zgodnie z jej warunkami, przekazane beneficjentowi środki 

finansowe podlegają zwrotowi wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych, 

w oparciu o tryb egzekucji administracyjnej. 

IX. INFORMACJA I SZKOLENIA  

Instytut Książki w Krakowie zorganizuje konferencję inaugurującą realizację Priorytetu 

„Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”. Przed naborem projektów zostaną zorganizowane szkolenia 

dla potencjalnych beneficjentów z zakresu przygotowania wniosków o dofinansowanie inwestycji. 

Drugi pakiet szkoleń zostanie zorganizowany dla beneficjentów, którzy podpiszą umowy 

dofinansowania i będzie dotyczył procedur realizacji i rozliczania projektu. 

Na stronie internetowej prowadzonej przez Instytut Książki w Krakowie zamieszczona będzie lista 

najczęstszych pytań i odpowiedzi (FAQ) w zakresie przygotowania dokumentów związanych  

z aplikowaniem, a następnie wdrażaniem projektów. 
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X. MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ  

W procesie sprawozdawczości i monitoringu Priorytetu uczestniczą Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Książki w Krakowie, a także beneficjenci. 

Beneficjenci zobowiązani są do składania sprawozdań z rzeczowej i finansowej realizacji projektu 

w cyklu półrocznym, zgodnie ze wzorem opracowanym przez Operatora Priorytetu. Sprawozdanie 

bazuje na harmonogramie rzeczowo-finansowym (załącznik do umowy dofinansowania). 

Sprawozdawany zakres rzeczowy musi mieć swoje odzwierciedlenie w dokumentacji finansowej 

(faktury). 

Instytut Książki w Krakowie w cyklu rocznym i półrocznym sporządza sprawozdanie z realizacji 

Priorytetu i przekazuje Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (właściwym 

departamentom odpowiedzialnym za nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją Programu 

KULTURA+). 
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PRIORYTET: „DIGITALIZACJA” 

 

Operator Priorytetu – Narodowy 

Instytut Audiowizualny 
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I. ZAŁOŻENIA I CELE PRIORYTETU  

Celem Priorytetu jest przeprowadzenie masowej digitalizacji obiektów polskiego dziedzictwa 

kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury służącej digitalizacji.  

Wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt i dostęp do Internetu ma umożliwić dostęp do zasobów 

polskiego dziedzictwa kulturowego w postaci cyfrowej – zbiorów muzealnych, audiowizualnych, 

jak również archiwów i bibliotek - dla mieszkańców wsi czy innych miejscowości, którzy nie mają 

możliwości zapoznania się ze zbiorami instytucji kultury znajdującymi się w większych miastach.  

Digitalizacja i rozwój technologii sieciowych są istotnym czynnikiem rozwoju ekonomicznego 

i społecznego. Z tego powodu niezbędne są działania, których celem będzie zapewnienie polskiemu 

dziedzictwu narodowemu odpowiedniego dla jego rangi kulturowej miejsca w światowych zasobach 

cyfrowych.  

W ramach realizacji Priorytetu zakłada się powstanie dobrze wyposażonych pracowni 

digitalizacyjnych, przede wszystkim w wyspecjalizowanych w digitalizacji Centrach Kompetencji – 

Narodowym Instytucie Audiowizualnym, Bibliotece Narodowej, Narodowym Archiwum Cyfrowym 

i Krajowym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków.  

Wszystkie działania finansowe będą komplementarne z przygotowywanym w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego „Programem digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, 

przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009-2020”, oraz innymi 

dokumentami strategicznymi, np. „Strategią rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce  

do roku 2013”. 

Przewidywanym terminem uruchomienia Priorytetu jest 2011 rok, natomiast termin rozstrzygnięcia 

ostatniego naboru wniosków to rok 2015 (rok 2015 jest ostatnim rokiem finansowania Programu 

KULTURA+). Instytucją odpowiedzialną za przygotowanie, wdrożenie i realizację Priorytetu 

„Digitalizacja” jest Narodowy Instytut Audiowizualny. Instytucjami wspierającymi będą Biblioteka 

Narodowa, Narodowe Archiwum Cyfrowe oraz Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 

którym to w październiku 2009 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzył  

funkcję Centrów Kompetencji w zakresie digitalizacji: 

1. Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu – w zakresie digitalizacji materiałów 

audiowizualnych; 

2. Bibliotece Narodowej – w zakresie digitalizacji materiałów bibliotecznych; 

3. Narodowemu Archiwum Cyfrowemu – w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych; 

4. Krajowemu Ośrodkowi Badań i Dokumentacji Zabytków – w zakresie digitalizacji 

zabytków i muzealiów. 

Stworzenie w tych instytucjach odpowiedniego zaplecza digitalizacyjnego pozwoli skoordynować 

działania digitalizacyjne we wszystkich obszarach związanych z kulturą oraz ułatwi harmonijne 

rozdysponowanie środków finansowych przeznaczonych na digitalizację. Jednocześnie powstanie 

sieć instytucji zarządzająca zbiorami cyfrowymi – zbiorami audiowizualnymi, archiwaliami, 

muzealiami oraz materiałami bibliotecznymi. 

Gwarantuje to prawidłową realizację celów Priorytetu.  
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Cel główny Priorytetu   

Priorytet „Digitalizacja” realizuje drugi cel szczegółowy Programu KULTURA+ jakim jest 

poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego  

za pośrednictwem Internetu dla mieszkańców Polski, zwłaszcza wsi i małych miast. 

Cele operacyjne Priorytetu 

Jako cele operacyjne Priorytetu należy wskazać: 

1. zorganizowanie sieci pracowni digitalizacyjnych w Centrach Kompetencji i innych dużych 

ośrodkach, która znacząco przyśpieszy digitalizację zasobów kulturowych; 

2. stworzenie sieci profesjonalnych repozytoriów cyfrowych w Centrach Kompetencji  

i innych dużych ośrodkach umożliwiających właściwe przechowywanie zdigitalizowanych 

zbiorów; 

3. udostępnienie zbiorów za pośrednictwem Internetu w postaci cyfrowych muzeów, bibliotek, 

archiwów i wortali audiowizualnych; 

4. zwiększenie dostępności zbiorów polskich muzeów, bibliotek, archiwów oraz zbiorów 

audiowizualnych. 
 

Schemat 7. Schemat celów Priorytetu  

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Tabela 14. Matryca logiczna Priorytetu 

CELE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ ŹRÓDŁA WERYFIKACJI 

Cel główny Priorytetu 

Poszerzenie i ułatwienie dostępu do 

cyfrowych zasobów polskiego 

dziedzictwa kulturowego za 

Liczba pracowni digitalizacyjnych 

45-50 

Ewidencja projektów 

prowadzona przez Operatora 

Priorytetu 

Cel główny Priorytetu „Digitalizacja” 
Poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem 

Internetu mieszkańcom Polski, zwłaszcza wsi i małych miast 

 

 

Zorganizowanie sieci 

pracowni 
digitalizacyjnych w 

Centrach Kompetencji 

i innych dużych 
ośrodkach, która 

znacząco przyśpieszy 

digitalizację zasobów 
kulturowych 

 

Udostępnienie zbiorów 

za pośrednictwem 
Internetu w postaci 

cyfrowych muzeów, 

bibliotek, archiwów  
i wortali 

audiowizualnych 

Zwiększenie 

dostępności zbiorów 
polskich muzeów, 

bibliotek, archiwów 

oraz zbiorów 
audiowizualnych 

 

Stworzenie sieci 

profesjonalnych 
repozytoriów 

cyfrowych w Centrach 

Kompetencji  
i innych dużych 

ośrodkach 

umożliwiających 
właściwe 

przechowywanie 

zdigitalizowanych 
zbiorów 
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CELE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ ŹRÓDŁA WERYFIKACJI 

pośrednictwem Internetu 

mieszkańcom Polski, zwłaszcza wsi i 

małych miast 

 

 

 

Liczba wyposażonych Centrów Kompetencji  

4 

Ewidencja projektów 

prowadzona przez Operatora 

Priorytetu 

Cele operacyjne Priorytetu  

Zorganizowanie sieci pracowni 
digitalizacyjnych w Centrach 

Kompetencji i innych dużych ośrodkach, 

która znacząco przyśpieszy digitalizację 
zasobów kulturowych 

 

 Liczba skanów  

13.700 tys. – 15.223 tys. 

 Liczba skanów udostępnionych przez 

Internet  

11.645 tys. – 12.939 tys. 

 Liczba godzin zdigitalizowanych 

materiałów audiowizualnych  

450-500 godzin Sprawozdawczość beneficjentów 

Stworzenie sieci profesjonalnych 

repozytoriów cyfrowych w Centrach 
Kompetencji  

i innych dużych ośrodkach 

umożliwiających właściwe 
przechowywanie zdigitalizowanych 

zbiorów 

 

Udostępnienie zbiorów za pośrednictwem 

Internetu w postaci cyfrowych muzeów, 

bibliotek, archiwów i wortali 
audiowizualnych 

 

Zwiększenie dostępności zbiorów 

polskich muzeów, bibliotek, archiwów 
oraz zbiorów audiowizualnych 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Digitalizacja nie posiada statystyki prowadzonej przez GUS. Dlatego nie można określić 

przewidywanego wpływu Programu KULTURA+ na zmianę wskaźników statystycznych. Jeżeli  

w trakcie wdrożenia Programu KULTURA+ GUS rozpocznie publikację wskaźników dotyczących 

digitalizacji podjęta zostanie próba określenia wpływu Programu KULTURA+ na zmianę otocznia.  

Zalecane wskaźniki dla Beneficjentów Priorytetu:  

1. rezultaty: 

a) liczba pracowni digitalizacyjnych,  

b) liczba zdigitalizowanych zbiorów w stosunku do całości zbiorów (%), 

c) średnia liczba unikalnych użytkowników odwiedzających stronę internetową / 

cyfrową bibliotekę / cyfrowe archiwum / wirtualne muzeum dziennie; 

2. produkty: 

a) liczba skanów,  

b) liczba skanów udostępnionych przez Internet
17

. 

II. FORMA WSPARCIA  

Dofinansowanie będzie przekazywane beneficjentom w ramach pomocy finansowej budżetu 

państwa w formie dotacji celowej. W przypadku archiwów państwowych (w tym Narodowemu 

Archiwum Cyfrowemu) dofinansowanie przekazywane będzie przez Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego poprzez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych jako wydatki 

jednostek budżetowych. Preferowany model finansowania to: 

                                                           
17

 Zakłada się, że wszystkie zdigitalizowane zbiory powinny być udostępniane przez Internet.  
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1. 100% finansowania z budżetu państwa dla państwowych instytucji kultury i archiwów 

państwowych; 

2.  80% dofinansowania z budżetu państwa dla samorządowych instytucji kultury i instytucji 

filmowych. Środki własne wnioskodawcy będą stanowić 20% wszystkich kosztów, które 

łącznie z dotacją z Priorytetu stanowić będą 100% kosztów realizacji zadania.  

 

Środki własne wnioskodawcy nie mogą być zastępowane innymi środkami publicznymi.  

III. PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA  

W ramach Priorytetu dofinansowane mogą być następujące typy projektów: 

1. tworzenie infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych – tworzenie i wyposażenie 

pracowni digitalizacji w skanery, sprzęt komputerowy, urządzenia do masowego 

przechowywania i udostępniania danych oraz oprogramowanie; 

2. digitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego w tym muzealiów, materiałów 

archiwalnych, zbiorów bibliotecznych oraz materiałów audiowizualnych; 

3. udostępnianie oraz przechowywanie zasobów cyfrowych poprzez tworzenie i prowadzenie 

archiwów i bibliotek cyfrowych oraz wirtualnych muzeów. 

W ramach realizowanych projektów przewiduje się zamknięty katalog kosztów kwalifikowanych. 

Zakłada się, ze kosztem kwalifikowanym będzie także podatek VAT w zakresie powyżej 

wskazanych kategorii kosztów. W przypadku uzyskania przez beneficjenta, na podstawie 

obowiązujących przepisów, zwrotu podatku VAT za usługi lub dostawy opłacone z dotacji, 

zobowiązany on jest do zwrotu równowartości otrzymanych  lub rozliczonych w deklaracji VAT-7 

środków finansowych na rachunek Operatora Priorytetu w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

zwrotu lub rozliczenia podatku. 

O dotacje będą mogły ubiegać się następujące podmioty: 

1. państwowe i samorządowe instytucje kultury; 

2. archiwa państwowe; 

3. instytucje filmowe. 

Centra Kompetencji 

Utworzenie Centrów Kompetencji wynika z zaleceń Komisji Europejskiej w sprawie digitalizacji  

i udostępnienia w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych. 

Komisja rekomenduje tworzenie przez państwa członkowskie dużych ośrodków digitalizacyjnych 

jako element ośrodków kompetencji na rzecz rozwoju digitalizacji w Europie. Biorąc pod uwagę 

wiodącą rolę Centrów Kompetencji w zakresie digitalizacji, ich zaangażowanie w proces decyzyjny 

oraz funkcje koordynujące w danych obszarach, zakłada się, że Narodowy Instytut Audiowizualny, 

Biblioteka Narodowa, Narodowe Archiwum Cyfrowe oraz Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji 

Zabytków będą mogły korzystać ze środków Priorytetu poza trybem naboru wniosków. Nadanie 

uprawnień Centrom Kompetencji do korzystania ze środków Priorytetu „Digitalizacja” poza trybem 

naboru wniosków przyczyni się w głównej mierze do podkreślenia roli jaka została nałożona na  

te instytucje, dając możliwość wsparcia realizowanych już działań, podniesienia poziomu 

wyspecjalizowania, znacząco przyspieszając ich rozwój. Jednocześnie przyznanie środków 

poprzedzone będzie koniecznością złożenia przez Centra Kompetencji zapotrzebowania na środki 

finansowe w każdym roku wraz z preliminarzem całkowitych kosztów realizacji zadania, w ramach 

określonego limitu rocznego środków.  

Uzyskane środki byłyby przeznaczone jedynie na koszty kwalifikowane w ramach Priorytetu, 

nadzór nad właściwym wydatkowaniem środków byłby sprawowany przez Ministerstwo Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego.  
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Przewiduje się, że Narodowy Instytut Audiowizualny, jako Operator Priorytetu oraz instytucja 

wyspecjalizowana w digitalizacji zbiorów audiowizualnych, będzie korzystać ze środków  

Priorytetu – 20 mln zł w przeciągu 5 lat (4 mln zł rocznie). Pozostałe Centra Kompetencji jako 

instytucje wspierające będą korzystać ze środków Priorytetu w następującej wysokości: 

1. Biblioteka Narodowa – 5 mln zł w przeciągu 5 lat (1 mln zł rocznie); 

2. Narodowe Archiwum Cyfrowe – 5 mln zł w przeciągu 5 lat (1 mln zł rocznie); 

3. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków – 5 mln zł w przeciągu 5 lat (1 mln zł 

rocznie). 

IV. ZAKRES CZASOWY  

Projekty powinny być realizowane maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy  

o dofinansowanie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach  projekty będą mogły być 

realizowane w ciągu 24 miesięcy, zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym 

stanowiącym załącznik do umowy. 

Wnioskodawca korzystając z własnych środków może rozpocząć prace związane z realizacją 

zadania przed momentem podpisania umowy o dofinansowaniu inwestycji.  

V. ZAŁOŻENIA FINANSOWE PRIORYTETU  

1. Wysokość dotacji z budżetu państwa 

a) minimalna kwota dofinansowania – 100.000 zł 

b) maksymalna kwota dofinansowania – 2.000.000 zł 

W przypadku, gdy wartość przedsięwzięcia po przeprowadzeniu postępowania przetargowego 

zwiększy się - dotacja przyznawana jest w wysokości wynikającej z kwoty dofinansowania 

zadeklarowanej we wniosku (oznacza to konieczność zaangażowania większych środków 

własnych). 

2. Koszty kwalifikowane w ramach Priorytetu 

a) tworzenie (zakup) infrastruktury do digitalizacji (np. skanery, kamery cyfrowe, zestawy 

komputerowe, podzespoły komputerowe, programy i systemy informatyczne 

współpracujące ze sprzętem do digitalizacji, kalibratory i spektrofotometry, akcesoria 

itp.) 

b) tworzenie (zakup) infrastruktury do masowego przechowywania danych cyfrowych (np. 

serwery, macierze dyskowe, biblioteki taśmowe, urządzenia telekomunikacyjne, 

programy i systemy informatyczne, repozytoria cyfrowe, nośniki danych, akcesoria itp.)  

c) tworzenie i wprowadzenie do baz danych informacji o zasobach (opracowanie 

metadanych obiektów przeznaczonych do digitalizacji lub zdigitalizowanych) 

d) digitalizacja obiektów i materiałów (w tym usługi digitalizacji, zakup zdigitalizowanych 

materiałów lub praw autorskich) 

e) zadania w zakresie informatyzacji (np. koszty informatyczne, programistyczne, 

administrowania IT, hosting, kolokacja, łącza internetowe, projektowanie IT, audyty IT, 

tworzenie: programów, systemów informatycznych i baz danych służących zarządzaniu 

zasobami cyfrowymi, stron internetowych, portali itp.) 

f) zadania w zakresie grafiki, w tym obróbka materiałów cyfrowych, projektowanie 

graficzne, tworzenia graficznych interfejsów użytkownika 

g) selekcja i przygotowanie obiektów i materiałów do digitalizacji (np. wybór, 

przygotowanie, zabezpieczenie konserwatorskie obiektów i materiałów, transport 
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obiektów do pracowni digitalizacyjnej, koszty wyjazdów terenowych, opracowanie 

merytoryczne materiałów itp.) 

3. Prognozy wielkości Priorytetu 

a) środki z Priorytetu  pokryją od 80% do 100% kosztów projektów 

b) założono zaangażowanie środków budżetu państwa w wysokości 120 mln złotych  

w okresie 5 lat 

c) wszystkie podane wartości są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT 

Dofinansowanie przekazywane będzie beneficjentom w formie dotacji celowej w ramach pomocy 

finansowej z budżetu państwa. W przypadku archiwów państwowych (w tym Narodowemu 

Archiwum Cyfrowemu) dofinansowanie przekazywane będzie przez Ministerstwo Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego poprzez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych jako wydatki 

jednostek budżetowych. 

VI. ZASIĘG TERYTORIALNY PRIORYTETU  

W przypadku rozbudowy infrastruktury digitalizacyjnej, planuje się stworzenie równomiernej sieci 

pracowni digitalizacyjnych, przede wszystkim w bibliotekach wojewódzkich, archiwach 

państwowych i muzeach państwowych. W każdym województwie powinny powstać 3 pracownie 

digitalizacyjne obsługujące poszczególne kategorie zbiorów (materiały biblioteczne, archiwalia, 

muzealia). Poszczególne pracownie będą tworzyć ogólnopolską sieć połączoną z Centrami 

Kompetencji (np. biblioteki wojewódzkie z Biblioteką Narodową, archiwa państwowe  

z Narodowym Archiwum Cyfrowym itd.). 

VII. PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O DOTACJE  

Realizacja poszczególnych elementów procedury ubiegania się o dofinansowanie odbywa się  

w postaci elektronicznej lub papierowej w trybie konkursowym. 

Narodowy Instytut Audiowizualny jako Operator Priorytetu oraz pozostałe Centra Kompetencji -

Biblioteka Narodowa, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Krajowy Ośrodek Badań  

i Dokumentacji Zabytków będą mogły korzystać ze środków Priorytetu poza trybem naboru 

wniosków. 

VIII. KRYTERIA MERYTORYCZNEJ OCENY WNIOSKÓW 

Celem oceny merytorycznej jest wyłonienie najlepszych projektów (poprzez przyznanie  

im punktacji) spośród tych, które spełniły wymagania formalne i utworzenie rankingu. Na etapie 

merytorycznym ocenie podlegać będzie, oprócz wartości merytorycznej projektu, deklarowany 

przez wnioskodawców poziom standardów organizacyjnych, funkcjonalnych i programowych po 

zakończeniu projektu w ramach Priorytetu. Zbiory podlegające digitalizacji powinny zostać 

udostępnione w Internecie.  

Osiągnięcie przez wnioskodawcę standardów określonych w kryteriach zadeklarowanych na etapie 

składania wniosków o dofinansowanie, poddane zostanie szczegółowej weryfikacji formalnej  

i merytorycznej podczas procesu kontroli trwałości. Kryteria te określone zostaną w Katalogu 

Dobrych Praktyk Digitalizacji – dokumencie formułowanym przez poszczególne Centra 

Kompetencji dla właściwego sobie obszaru działania. Spełnienie powyższych wymagań będzie 

obowiązkowe i stwierdzeniem ich spełnienia będzie otrzymanie Certyfikatu Jakości Digitalizacji. 

W momencie zakończenia realizacji projektu beneficjent będzie zobowiązany do zapewnienia 

finansowania przedsięwzięcia (utrzymanie pracowni digitalizacji i repozytorium cyfrowego)  

co najmniej przez 5 lat po zakończeniu realizacji inwestycji. W przypadku niewykonania umowy 

zgodnie z jej warunkami, przekazane beneficjentowi środki finansowe podlegają zwrotowi wraz  

z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych, w oparciu o tryb egzekucji administracyjnej. 



 45 

W skład zespołu oceniającego projekty wchodzić będą przedstawiciele Narodowego Instytutu 

Audiowizualnego, Biblioteki Narodowej, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Krajowego 

Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. 

IX.  INFORMACJA I SZKOLENIA  

Za przygotowanie informacji o zasadach realizacji Priorytetu będzie odpowiedzialny Narodowy 

Instytut Audiowizualny. Przed naborem projektów zostaną zorganizowane szkolenia dla 

potencjalnych beneficjentów z zakresu przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów. 

W zakresie prowadzonej działalności Centra Kompetencji będą prowadzić szkolenia z zakresu 

digitalizacji oraz przechowywania dokumentów cyfrowych przede wszystkim dla instytucji kultury 

oraz innych zainteresowanych podmiotów. 

Drugi pakiet szkoleń zostanie zorganizowany dla beneficjentów, którzy podpiszą umowy 

dofinansowania i będzie dotyczył procedur realizacji i rozliczania projektu. 

Na stronie internetowej Narodowego Instytutu Audiowizualnego zamieszczona będzie lista 

najczęstszych pytań i odpowiedzi (FAQ) w zakresie przygotowania dokumentów związanych  

z aplikowaniem, a następnie wdrażaniem projektów. 

W merytorycznym przygotowaniu szkoleń wparcia Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu 

udzielać będą pozostałe Centra Kompetencji. 

X. MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ  

W procesie sprawozdawczości i monitoringu Priorytetu uczestniczą Ministerstwo Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Audiowizualny, pozostałe Centra Kompetencji jako 

instytucje wspomagające, a także beneficjenci jako realizatorzy projektów. 

Poszczególne Centra Kompetencji monitorują bieżącą realizację Priorytetu w zakresie swoich 

obszarów: 

1. Biblioteka Narodowa – w zakresie bibliotek; 

2. Narodowe Archiwum Cyfrowe – w zakresie archiwów; 

3. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków – w zakresie muzeów; 

4. Narodowy Instytut Audiowizualny – w zakresie materiałów audiowizualnych. 

Wyniki monitoringu przekazywane będą w cyklu półrocznym do Narodowego Instytutu 

Audiowizualnego sprawującego nadzór ogólny nad realizacją Priorytetu. 
 

Schemat 8. Schemat sprawozdawczości w ramach Priorytetu „Digitalizacja” 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Wyniki monitoringu i wskaźniki realizacji będą przekazywane do Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego dwa razy na rok przez Narodowy Instytut Audiowizualny. 

Beneficjenci zobowiązani są do składania sprawozdań z rzeczowej i finansowej realizacji projektu, 

wraz ze wskaźnikami w cyklu półrocznym, zgodnie z wzorem opracowanym przez Operatora 

Priorytetu. Sprawozdanie bazuje na harmonogramie rzeczowo finansowym (załącznik do umowy 

dofinansowania). Sprawozdawany zakres rzeczowy musi mieć swoje odzwierciedlenie  

w dokumentacji finansowej (faktury). 

Sprawozdania akceptowane są przez Narodowy Instytut Audiowizualny, po zasięgnięciu opinii 

pozostałych Centrów Kompetencji i przekazywane do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego (do właściwych departamentów odpowiedzialnych za nadzór merytoryczny  

i finansowy nad realizacją Programu KULTURA+). 

Dodatkowo planuje się powołanie Komisji Certyfikacyjnych działających przy każdym z Centrów 

Kompetencji. Celem Komisji będzie nadawanie Certyfikatów Jakości Digitalizacji dla produktów 

(zdigitalizowanych obiektów), spełniających wszystkie wymagane standardy w zakresie digitalizacji 

określone w Katalogu Dobrych Praktyk Digitalizacji. 
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I. BIBLIOTEKA+. INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK  

Opis wizualizacji 

Na poniższych planszach prezentowana jest identyfikacja wizualna Priorytetu „Biblioteka+. 

Infrastruktura bibliotek”. Na identyfikację składają się zarówno elementy wykorzystywane  

na zewnątrz obiektu (szyldy, tablice informacyjne, bannery itp.), jak i w środku budynku (tabliczki 

informacyjne z piktogramami, tabliczki z logotypem Biblioteki+, nalepki itp.). Wprowadzenie 

spójnej i jednolitej identyfikacji wizualnej w budynkach bibliotecznych objętych Programem 

KULTURA+ pozwoli w przyszłości zbudować rozpoznawalny w całej Polsce i kojarzony  

z nowoczesnością wizerunek (brand) Biblioteki+. Do używania identyfikacji wizualnej Priorytetu 

„Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” będą uprawnione te biblioteki gminne, które otrzymają 

Certyfikat Biblioteka+. Przyznanie certyfikatu oznacza, że biblioteka funkcjonuje zgodnie  

z najlepszymi europejskimi standardami zarówno pod względem infrastruktury  i wykorzystania 

nowoczesnych technologii, jak i obsługi czytelnika. 

 

Plansza nr 1 przedstawia projekt graficzny poszczególnych elementów identyfikacji wizualnej. 

Elementy te zostały zaprojektowane wyłącznie na potrzeby niniejszej prezentacji i – oprócz 

logotypu – będą w dalszym ciągu rozwijane.  

 

Plansze nr 2, 3, 5, 6 i 7 przedstawiają funkcjonowanie identyfikacji wizualnej na przykładzie 

istniejącej Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie, powiat płocki, województwo mazowieckie. 

Siedziba biblioteki mieści się w zaadaptowanym budynku po przychodni weterynaryjnej. 

Modernizacja budynku nastąpiła w 2006 roku (koszt: ponad 550 tys. zł). Obecnie biblioteka spełnia 

większość kryteriów funkcjonalnych nowoczesnej placówki bibliotecznej w gminie wiejskiej. 

 

Plansza nr 4 przedstawia identyfikację wizualną na zewnątrz hipotetycznego budynku biblioteki 

publicznej w małym miasteczku do 15 tysięcy mieszkańców. 
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II. DIGITALIZACJA  

Opis wizualizacji 
 

System identyfikacji wizualnej Priorytetu „Digitalizacja” stanowią elementy, które będą 

wykorzystywane do oznaczenia: 

1. zakupionego sprzętu do digitalizacji w instytucjach biorących udział w Priorytecie; 

2. stron internetowych np. bibliotek cyfrowych w formie loga Priorytetu 

 

Poszczególne plansze (1-6) przedstawiają, w jaki sposób elementy identyfikacji wizualnej mogą być 

wykorzystywane do oznaczenia sprzętu w danej instytucji.  
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