




79 
inwestycji 

4 mld zł 
wartość 
projektów 

2,3 mld zł               
dofinansowanie 

Inwestycje oddane do użytkowania 
Inwestycje, które zostaną oddane zgodnie  
z harmonogramem 



34 
projekty 

350 mln zł 
wartość 

w latach 2004-2011 

2011-2016 r. 

18 
projektów 

275 mln zł 
wartość 

Fundusze norweskie: 

projekty inwestycyjne 



od 2011 r.: 
 
alokacja:  11,1 mln EUR 

2008-2010: 
 
5 naborów wniosków  
71 projektów  
ponad 51 mln zł 
współudział 430 instytucji 
udział 2 tysięcy artystów 
ponad pół miliona widzów  

Fundusze norweskie: 

projekty miękkie 



Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 

497 mln EUR = 2 mld PLN 
 

Przewidziane są działania w zakresie: 
 

• ochrony zabytków  
• renowacja zabytków nieruchomych  

wraz z otoczeniem 
• konserwacja zabytków ruchomych i ich digitalizacja 

 

• rozwoju zasobów kultury  
• zwiększenie dostępu do zasobów kultury 
• poprawa jakości funkcjonowania instytucji kultury, 

szkół i uczelni artystycznych 

 
 



Kompleksowa termomodernizacja szkół 

156 szkół artystycznych  
z całej Polski 
 
Koszt projektu, do którego przystępuje  
63 % szkół podległych MKiDN, szacuje się  

na ok. 371 mln mln zł 



Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku 
229 mln zł | 113 mln zł dofinansowania – otwarcie 31 VIII 2014 r.  



Siedziba NOSPR w Katowicach  
265 mln zł | 135 mln zł dofinansowania – otwarcie 1 X 2014 r.  



Gdański Teatr Szekspirowski 
86 mln zł | 50 mln zł dofinansowania – otwarcie 19 IX 2014 r. 
 



Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu 
296,5 mln zł | 143,7 mln zł dofinansowania – otwarcie 2014 r. 



Przykłady  
zakończonych  

inwestycji 



Rezydencje królewskie: 
MUZEUM ŁAZIENKI 

KRÓLEWSKIE  
wartość: 36,5 mln zł 

dofinansowanie: 24 mln zł 
 

WILANÓW 
wartość: 25,1 mln zł 

dofinansowanie: 18,3 mln zł 
 

ZAMEK KRÓLEWSKI  
W WARSZAWIE 

wartość: 15 mln zł 
dofinansowanie: 10,1 mln zł 

 
ZAMEK KRÓLEWSKI  

NA WAWELU 
Wartość: 18,2 mln zł 

Dofinansowanie: 12,6 zł 
 



Budowa  
Centrum Nauki Kopernik 

 
dofinansowanie: 207 mln zł 

koszt inwestycji: 364,7 mln zł 
 
 
 
 
 
 



Przebudowa  
Centrum Kultury Zamek  

w Poznaniu 
 

dofinansowanie: 27,3 mln zł 
koszt inwestycji: 45,1 mln zł 

 
 
 
 
 
 



Rozbudowa Biblioteki 
Raczyńskich w Poznaniu 

 
dofinansowanie: 28,8 mln zł 
koszt inwestycji: 72,7 mln zł 

 
 
 
 
 
 
 



Remont Teatru Witkacego  
w Zakopanem  

 
dofinansowanie: 20 mln zł 

koszt inwestycji: 32,5 mln zł 
 
 
 
 
 
 
 



Opera i Filharmonia 
Podlaska - Europejskie 

Centrum Sztuki  
w Białymstoku  

 
dofinansowanie: 100 mln zł 
koszt inwestycji: 174 mln zł  



Europejski  
Ośrodek Praktyk Teatralnych 

w Gardzienicach  
 

dofinansowanie: 15,9 mln zł 
koszt inwestycji: 18 mln zł 

 
 
 
 
 
 
 



Europejskie  
Centrum Muzyki  

Krzysztofa Pendereckiego w 
Lusławicach 

 
dofinansowanie: 54 mln zł 
koszt inwestycji: 65 mln zł 

 
 
 
 
 
 
 



Przebudowa Teatru Capitol 
we Wrocławiu  

 
dofinansowanie: 83 mln zł 

koszt inwestycji: 113 mln zł 
 
 
 
 
 
 
 



Sala koncertowa  
w Państwowej 

Ogólnokształcącej Szkole 
Muzycznej w Bielsku-Białej  

 
dofinansowanie: 14,1 mln zł  

koszt inwestycji: 17 mln zł 



Rozbudowa i remont 
budynku Filharmonii 

Częstochowskiej 
 

dofinansowanie: 17 mln zł  
koszt inwestycji: 36 mln zł 



Nowy budynek  
Zespołu Szkół Plastycznych 

w Częstochowie 
 

dofinansowanie: 15 mln zł  
koszt inwestycji: 17 mln zł 



Remont i poprawa 
infrastruktury ASP w Gdańsku 

 
dofinansowanie: 17 mln zł  
koszt inwestycji: 25 mln zł 



Siedziba Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia  

w Kielcach 
 

dofinansowanie: 15 mln zł  
koszt inwestycji: 22 mln zł 



Remont Teatru starego  
w Lublinie 

 
dofinansowanie: 19 mln zł  
koszt inwestycji: 25 mln zł 



Budowa siedziby ASP w Łodzi 
 

dofinansowanie: 44 mln zł  
koszt inwestycji: 52 mln zł 



Zespołu Szkół Muzycznych  
w Radomiu 

  
dofinansowanie: 22 mln zł  
koszt inwestycji: 44 mln zł 



Rozbudowa gmachu 
Państwowej Wyższej Szkoły 

Teatralnej we Wrocławiu 
  

dofinansowanie: 24 mln zł  
koszt inwestycji: 41 mln zł 



Opera Leśna w Sopocie 
  

dofinansowanie: 28 mln zł  
koszt inwestycji: 79 mln zł 



Remont Amfiteatru w Opolu  
  

dofinansowanie: 11,8 mln zł  
koszt inwestycji: 31,8 mln zł 




