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1 maja 2014 roku obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wraz z upływem dekady 
uczestnictwa w strukturach UE, możemy śmiało powiedzieć, że członkostwo w Unii Europejskiej doprowadziło  
do istotnych przeobrażeń w naszym kraju. Dzięki funduszom europejskim wszyscy dostrzegamy zmiany, zarówno 
na poziomie ogólnokrajowym, jak i regionalnym oraz lokalnym. Efekty inwestycji realizowanych z wykorzystaniem 
środków europejskich widoczne są w codziennym życiu czyniąc nasze miasta i regiony piękniejszymi oraz bardziej 
przyjaznymi dla mieszkańców. 

Chciałabym szczególnie podkreślić wkład funduszy europejskich w finansowanie inwestycji z zakresu kultury. 
Dzięki środkom unijnym możliwa była realizacja wielu ważnych inwestycji, obejmujących zachowanie i ochronę 
dziedzictwa kulturowego, ale również rozwój infrastruktury kultury i rozwój infrastruktury szkolnictwa artystycznego. 
Warto podkreślić, że już w pierwszym okresie programowania na lata 2004-2006 dofinansowano ponad 300 
projektów na kwotę ponad 1 mld zł. Z kolei w latach 2007-2013 Polska wynegocjowała najwyższą pulę środków 
na projekty z zakresu kultury, tj. 1,2 mld euro (ok. 4,8 mld zł), stanowiące 1/6 całej sumy środków strukturalnych 
przeznaczonych na kulturę w Europie. Tym samym, Polska stała się absolutnym liderem pod względem absorpcji 
środków europejskich przeznaczonych na kulturę. Sukces, jaki osiągnęliśmy w tej dziedzinie, jest bezprecedensowy. 
Odrestaurowane zabytki, nowe lub zmodernizowane opery, filharmonie, biblioteki, muzea czy centra kultury, a także 
szkoły i uczelnie artystyczne zmieniły mapę kulturalną Polski, tworząc solidną bazę infrastrukturalną dla działań 
artystycznych oraz doskonałe warunki odbioru sztuki dla widzów i melomanów. 

Ogromną skalę zmian, jakie nastąpiły dzięki obecności Polski w Unii Europejskiej i wykorzystaniu dostępnych 
środków unijnych będzie można zobaczyć podczas szeregu działań zaplanowanych podczas ogólnokrajowej akcji 
promującej dziesięciolecie Polski w UE. Jednym z działań planowanych w ramach tej akcji jest organizacja dni 
otwartych w miejscach realizacji  projektów. Beneficjenci XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko udostępnili swoje obiekty w celu przede wszystkim podzielenia się efektami 
zrealizowanych przedsięwzięć, ale także doświadczeniami związanymi z prowadzeniem inwestycji z udziałem 
unijnych środków. Przygotowana przez instytucje oferta Dni Otwartych umożliwi także poznanie kulis pracy artystów, 
co mam nadzieję, zachęci Państwa do bardziej aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych w przyszłości. 
Serdecznie zachęcam Państwa do wspólnego świętowania 10-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej!

Monika Smoleń, Podsekretarz Stanu w MKiDN, fot. Andrzej Wiktor
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Akcja „10 lat Polski w Unii Europejskiej”

1 maja 2014 roku we wszystkich województwach w Polsce, podczas wydarzeń plenerowych i centralnej imprezy 
zorganizowanej w Warszawie będziemy mieli okazję wspólnie świętować 10 rocznicę członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej. Głównym organizatorem akcji jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, które wraz z partnerami, 
m.in. Urzędami Marszałkowskimi, instytucjami wdrażającymi fundusze unijne oraz beneficjentami zaplanowało 
szereg działań, realizowanych głównie od 20 kwietnia do 15 maja br. 

Do kluczowych elementów obchodów należy również akcja promocyjna na antenach Telewizji Polskiej oraz  
w mediach partnerskich. W ramach kampanii telewizyjnej zostanie wyemitowanych kilkanaście rodzajów audycji 
oraz szereg działań antenowych angażujących widzów. Kulminacja działań medialnych będzie miała miejsce 1 maja 
na antenie TVP 1.

Ponadto, w dniach od 1 do 11 maja 2014 r. w całej Polsce odbędą się Dni Otwarte Funduszy Europejskich, 
podczas których beneficjenci „otworzą” swoje projekty dla mieszkańców regionu. W wielu miejscach będzie można 
zobaczyć zakamarki niedostępne na co dzień, np. kulisy teatru czy zaplecze sceny filharmonii. Wielu organizatorów 
zapewni odwiedzającym dodatkowe atrakcje, np. gry i zabawy dla najmłodszych uczestników. 

W celu uczczenia 10 rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej ciekawą ofertę przygotowali również 
beneficjenci XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Podejmują oni różnorodne działania, mające na celu promocję obchodów. W ramach Dni Otwartych Funduszy 
Europejskich będzie można odwiedzić między innymi Teatr Stary w Lublinie, Gdański Teatr Szekspirowski, Teatr 
im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem, Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Teatr Wielki – Operę Narodową. Swoje 
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kulisy udostępnią zwiedzającym Filharmonia Śląska w Katowicach, Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku, 
Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera, Opera Leśna w Sopocie. Wśród muzeów organizujących bezpłatne zwiedzanie 
znalazły się Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie oraz Muzeum im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Ciekawe 
atrakcje przygotowała również Filmoteka Narodowa oraz Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego  
w Częstochowie. Wielu beneficjentów zaangażowało się w działania promocyjne w Internecie i  umieściło informacje 
o akcji na stronach internetowych swoich instytucji oraz na swoich profilach na portalach społecznościowych. 

Poniżej przedstawiamy szczegóły atrakcji przygotowanych przez naszych beneficjentów:
1 maja zachęcamy do odwiedzenia Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, który przygotował akcję 

„Pierwszy Spacer Gdańszczan po Murze Teatru”. Przechadzając się po murze, zwiedzający będą mieli okazję zajrzeć  
w niedostępne na co dzień zakamarki obiektu, zapoznać się z jego układem oraz architekturą. Przewodnicy opowiedzą 
między innymi o historii teatru elżbietańskiego w Gdańsku, a na otwartym, niezadaszonym dziedzińcu odbędą się 
działania happeningowe. 

W dniach 1-11 maja atrakcje przygotowało również Muzeum Łazienki Królewskie. Zaplanowano Piknik 
Europejski z udziałem Prezydenta RP oraz Ambasadorów UE. W dniach od 1 do 4 maja będzie można bezpłatnie 
zwiedzać Pałac na Wyspie oraz Amfiteatr. Zorganizowany zostanie również konkurs fotograficzny na najciekawsze 
zdjęcie elementu architektonicznego po remoncie i konserwacji z funduszy UE. Ponadto, w Galerii Plenerowej 
odbędzie się wystawa prezentująca projekty zrealizowane w ramach XI Priorytetu PO IiŚ pt. „Fundusze unijne  
– nowa przestrzeń dla kultury”. Na 10 maja zaplanowano „Noc Duchów” – rodzinny spacer z latarkami po Ogrodach 
Łazienkowskich.

W dniach 6 i 7 maja odbędą się Dni Otwarte w Teatrze im. St. I. Witkiewicza, podczas których odwiedzający 
będą mieli okazję spacerować wraz z aktorami teatru po zrewitalizowanym budynku, obejrzeć miejsca, do których 
zwykle widzowie nie mają dostępu. Kolejne atrakcje czekają na mieszkańców okolic Katowic w dniach od 8 do 10 maja. 
Filharmonia Śląska pod hasłem „Nowa przestrzeń dla muzyki” organizuje zwiedzanie zmodernizowanego obiektu, 
również w miejscach niedostępnych na co dzień, a także przygotowuje wystawę fotograficzną „Nowa przestrzeń dla 
muzyki. Rozbudowa Filharmonii Śląskiej”. 

Wiele wydarzeń w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich zorganizowanych zostanie w dniach 10-11  
maja. W sobotni poranek 10 maja na scenie Opery Leśnej w Sopocie będzie można zjeść wspólne śniadanie. 
Przygotowane zostaną kreatywne stanowiska pracy – Budzik Pomysłów oraz wiele innych atrakcji. Tego samego dnia 
w Teatrze Wielkim w Warszawie będzie można bezpłatnie zwiedzić kulisy teatru. Filmoteka Narodowa w Warszawie 
zaplanowała natomiast nitrolekcje, które przybliżą tajniki cyfryzacji i rekonstrukcji filmowej oraz atrakcje dla dzieci. 
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zorganizuje tego dnia zajęcia edukacyjne, warsztaty oraz zabawy dla dzieci. 
Ponadto, będzie można bezpłatnie zwiedzić stałą wystawę Muzeum. Specjalnym punktem programu jest happening 
zorganizowany na tarasie, polegający na tworzeniu wielkoformatowego muralu pod tytułem „Europa Chopina”.

W dniach 10 i 11 maja Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego umożliwi zwiedzanie wszystkich 
pracowni, a w Galerii Dudy-Gracza będzie można podziwiać wystawę najlepszych prac dyplomowych 2014 roku. 
Ponadto, zaplanowano zawody dla dzieci. Z kolei Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie zaplanował na majowy 
weekend zwiedzanie budynku wraz z przewodnikiem oraz wernisaż prac konkursowych „Miejsca, budynki  
kultury UE”.

W niedzielę 11 maja będzie można natomiast zwiedzić wraz z pracownikami Teatr Stary w Lublinie. Opera 
i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku przygotowała na ten dzień między innymi 
otwarte zajęcia baletowe dla dzieci, otwarte zajęcia baletowe dla dorosłych, warsztaty muzyczno-teatralne dla dzieci 
z udziałem Zająca, bohatera „Wiosennej Przygody Jasia i Małgosi” oraz zwiedzanie wystawy prac Rafała Olbińskiego. 
W Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera odbędzie się koncert laureatów festiwalu harcerskiego „Złote gitary”.

Szczegółowe informacje dotyczące atrakcji zaplanowanych w ramach akcji promocyjnej poświęconej obchodom 
10. rocznicy członkostwa Polski w UE dostępne są na stronie internetowej www.10latwue.pl. Można  na niej znaleźć 
między innymi wyszukiwarkę atrakcji organizowanych przez beneficjentów w ramach Dni Otwartych. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania rocznicy, a w szczególności do odwiedzenia beneficjentów  
XI Priorytetu PO IiŚ „Kultura i dziedzictwo kulturowe”!
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Gdański Teatr Szekspirowski

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza

Dni Otwarte u beneficjentów

1 maja 
godz. 10:00-20:00
ul. Bogusławskiego, Gdańsk

Pierwszy Spacer Gdańszczan po Murze Teatru:
- zwiedzanie miejsc niedostępnych na co dzień
- przedstawienie przez przewodników historii teatru elżbietańskiego w Gdańsku
- akcje happeningowe na dziedzińcu

6-7 maja 
godz. 10:00, 11.30 lub 13:00
ul. Chramcówki 15, Zakopane

- spacer z aktorami po Teatrze Witkacego
- projekcja filmu „EFFECT – Scena Witkacego po rewitalizacji i przebudowie”

1-11 maja 
ul. Agrykoli 1, Warszawa

1 maja 
godz. 11:00-18:00
Pawilon przy budynku Podchorążówki, Aleja Chińska, Łąka Polska, Strefa Leżakowania

Piknik Europejski 
- atrakcje dla rodzin z dziećmi (Taneczna Europa, Bajki Europejskie i inne)

1-4 maja
Pałac na Wyspie i Amfiteatr

Możliwość bezpłatnego zwiedzania

10 maja 
godz. 20:30
Stara Kordegarda

 Noc Duchów – rodzinny spacer z latarkami po Ogrodach Łazienkowskich  
(wstęp wolny, zapisy: warsztaty@lazienki-krolewskie.pl)

data, miejsce

data, miejsce

data, miejsce

data, miejsce

data, miejsce

data, miejsce

wydarzenia

wydarzenia

wydarzenie

wydarzenie

wydarzenie

organizator

organizator
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Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie

Filharmonia Śląska

Opera Leśna

Filmoteka Narodowa

10 maja 
godz. 11:00-14:00
Plac Teatralny 1, Warszawa

Zwiedzanie teatru

8-10 maja 
ul. Sokolska 2, Katowice

- zwiedzanie odnowionej siedziby Filharmonii Śląskiej
- wystawa fotograficzna „Nowa przestrzeń dla muzyki”
- prezentacje multimedialne

10 maja 
godz. 10:00-13:00
Kino Iluzjon, ul. Narbutta 50a, Warszawa

- nitrolekcje – poznamy tajniki konserwacji i digitalizacji filmów
- dzieci będą miały okazje popracować z taśmą filmową
- pokaz filmu „Będzie lepiej”

10 maja 
godz. 12:00-16:00
ul. Moniuszki 12, Sopot

Kulturalne śniadanie w Operze Leśnej

data, miejsce

data, miejsce

data, miejsce

data, miejsce

wydarzenie

wydarzenia

wydarzenia

wydarzenie

organizator

organizator

organizator
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Muzeum Fryderyka Chopina

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie

10-11 maja 
10.05.2014 – godz. 15:00-18:00
11.05.2014 – godz. od 19:15
ul. 1 Maja 4, Olsztyn

- zwiedzanie Teatru
- otwarcie Muzeum Teatru Jaracza
- wernisaż wystawy fotografii „Miejsca i obiekty kultury UE”

10 maja 
godz. 11:00-20:00
ul. Okólnik 1, Warszawa

-  możliwość bezpłatnego zwiedzania Muzeum i stałej ekspozycji
-  podróż muzyczna po Europie – zajęcia edukacyjne, warsztaty, zabawy dla dzieci i rodzin z cyklu 

Soboty z muzyką
-  oprowadzanie po Muzeum z mapą podróży Chopina po Europie
-  wykład na temat obecności Chopina w kulturze europejskiej
-  Europa Chopina – wspólne tworzenie wielkoformatowego muralu

data, miejsce

data, miejsce

wydarzenia

wydarzenia

organizator

Zespół Szkół Plastycznych im. J. Malczewskiego

10-11 maja 
ul. Pułaskiego 15, Częstochowa

-  zwiedzanie wszystkich pracowni ceramicznych: jubilerskich, graficznych, pracowni 
malarskich oraz przedmiotów ogólnokształcących np.: pracowni językowych,  
czy multimedialnych

-  otwarcie wystawy najlepszych prac  dyplomowych 2014 w Galerii Dudy-Gracza
-  prezentacja programów gimnazjalnych, filmów animowanych, filmów promocyjnych  

szkoły w Sali audytoryjnej
-  zorganizowane zawody dla dzieci na boisku szkolnym lub sali gimnastycznej
-  piknik na patio szkolnym

data, miejsce

wydarzenia

organizator
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Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera

11 maja 
godz. 11:00-17:00
ul. Krakowska 24, Opole

Koncert laureatów festiwalu harcerskiego „Złote gitary” o godz. 14:00

data, miejsce

wydarzenie

organizator

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Teatr Stary w Lublinie

11 maja 
ul. Odeska 1, Białystok

-  11:00 – I GITAROWA MASA KRYTYCZNA, czyli Opera zawsze młoda 
-  13:00 – BALET NIE TAKI STRASZNY, czyli otwarte zajęcia baletowe dla dzieci + Pokaz 

specjalny Studia Baletowego prowadzonego przez Fundację Edu Pro Arte na otwarcie  
i zamknięcie zajęć

-  14:30 – UNIEŚ SIĘ NAD ZIEMIĘ, czyli otwarte zajęcia baletowe dla dorosłych + Pokaz 
specjalny Studia Baletowego prowadzonego przez Fundację Edu Pro Arte na otwarcie  
i zamknięcie zajęć

-  16:30 – UPIORNY SPACER… z przewodnikiem
-  10:00, 11:00, 15:30 – WIOSNA W OPERZE – warsztaty muzyczno-teatralne dla dzieci  

z udziałem Zająca, bohatera „Wiosennej Przygody Jasia i Małgosi”
-  9:00-17:00 – „OD JAZZU DO OPERY” – zwiedzanie wystawy prac Rafała Olbińskiego:  

Część I – Opera
-  9:00-17:00 – BIAŁYSTOK Z DACHU OPERY

11 maja 
godz. 10:00-15:00
ul. Jezuicka 18, Lublin

Zwiedzanie Teatru Starego

data, miejsce

data, miejsce

wydarzenia

wydarzenie

organizator
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Obchody 10 rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej stanowią okazję do podsumowania tego okresu  
i przedstawienia skali zmian, które nastąpiły w naszym kraju. Z tej okazji warto również podsumować wdrażanie 
funduszy w sektorze kultury na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.

Polska może poszczycić się bogatymi zasobami dziedzictwa kulturowego: 13 polskich zabytków/obszarów 
wpisanych jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, 54 obiekty i obszary 
zabytkowe zostały uznane, ze względu na ich ogromną wartość, przez Prezydenta RP za Pomniki Historii. Do rejestru 
zabytków prowadzonych przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków wpisanych jest ponad 66 tys. zabytków 
nieruchomych oraz ponad 234 tys. zabytków ruchomych. Działalność w obszarze kultury prowadzi ponad 15 tys. 
instytucji kultury, w tym 45 narodowych (i 32 współprowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z samorządami), m.in. bibliotek, muzeów, galerii, teatrów i instytucji muzycznych. Ponadto, w Polsce funkcjonuje 
250 szkół i 19 uczelni artystycznych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. System kształcenia 
artystycznego ze względu na swój wszechstronny charakter jest ważnym elementem potencjału kulturowego  
i kreatywnego. Szkolnictwo artystyczne kształci przyszłych pracowników instytucji kultury oraz przemysłów kultury 
i kreatywnych.

Bogate zasoby dziedzictwa kulturowego Polski oraz potrzeby i stan zachowania infrastruktury kultury 
stanowią istotne przesłanki do podejmowania inwestycji w tym sektorze. Sfinansowanie dużych przedsięwzięć 
jedynie ze środków własnych instytucji kultury czy środków krajowych jest niemożliwe. To właśnie fundusze 
unijne, jako zewnętrzne źródło finansowania mają od 10 lat decydujące znaczenie w inicjowaniu i realizacji działań 
inwestycyjnych i rozwojowych. 

Źródłem finansowania inwestycji z zakresu dziedzictwa kulturowego, infrastruktury kultury i szkolnictwa 
artystycznego był Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), a programy, które umożliwiały wsparcie to:
• Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 
•  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – XI Priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe na lata  

2007-2013
• Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007-2013.

Dodatkowo, wsparcie dla kultury możliwe było dzięki funduszom rolnym na lata 2004-2006 oraz 2007-2013 oraz 
Mechanizmom Finansowym: Norweskiemu i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

10 lat funduszy na kulturę – podsumowanie

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, fot. M. Lis Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna w Bielsku-Białej, fot. M. Lis
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TaK INWESTUJEMy W KULTUrę

Jakim budżetem dysponowaliśmy (2007-2013)

Ile i jakie projekty dofinansowaliśmy

Kto uzyskał dofinansowanie

79
PrOJEKTÓW

POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY 
– 22 PROJEKTY

Koszt całkowity 2,3 mld zł
Dofinansowanie z UE 1,2 mld zł

REmONT
I mOdERNIzAcJA
bUdYNKóW

SZKOŁY 
ARTYSTYczNE

WYbUdOWANE 
NOWE ObIEKTY

UczELNIE 
ARTYSTYczNE

dIGITALIzAcJA 
zbIORóW

zAbYTKI

Koszt całkowity 3,97 mld zł
Dofinansowanie z UE 2,3 mld zł

Koszt całkowity 918,8 mln zł
Dofinansowanie z UE 553,1 mln zł

dzIEdzIcTWO KULTUROWE
– 28 PROJEKTÓW

Koszt całkowity 763,9 mln zł
Dofinansowanie z UE 553,3 mln zł

SzKOLNIcTWO ARTYSTYczNE
– 29 PROJEKTÓW

1,18
mld €

XI PRIORYTET 
PROGRAmU 
OPERAcYJNEGO 
INFRASTRUKTURA 
I ŚRODOWISKO

16 REgIOnalnYch 
PROGRAmóW 

OPERacYJnYch

dLA KULTURY

553,6
mln€

629,8
mln€

13

19

9

10

25

3

UcZElnIE WYŻSZE 11
SZKOŁY aRTYSTYcZnE 13
INSTYTUcJE KULTURY 30

JEDnOSTKI SaMORZĄDU TERYTORIalnEgO 22
KOŚcIOŁY I ZWIĄZKI WYZnanIOWE 3



12 Biuletyn MKiDn  wydanie specjalne  2014

Zintegrowany Program Operacyjny rozwoju regionalnego 2004-2006

Najszersze możliwości realizacji projektów o charakterze kulturalnym w latach 2004-2006 zapewniono w ramach 
Działania 1.4. Rozwój turystyki i kultury, którego celem był rozwój infrastruktury kultury i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego. W jego ramach zrealizowano szereg projektów infrastrukturalnych wśród których można wymienić 
projekty z zakresu rewitalizacji historycznych zespołów miejskich (np. Zamość), renowacji zabytków sakralnych (np. 
Krzeszów), renowacji pałaców (np. Pałac pod Blachą w Warszawie) czy budowy nowych instytucji kultury (np. Znaki 
Czasu w Toruniu). W ramach ZPORR dofinansowanie otrzymało ponad 300 projektów z zakresu kultury, a łączna 
wartość przyznanej dotacji dla projektów z zakresu kultury wyniosła ponad 1,05 mld zł. Najwięcej, bo aż powyżej 
40 projektów kulturalnych zostało dofinansowanych w województwie podkarpackim. Najwyższa łączna kwota 
dofinansowania projektów z dziedziny kultury to ponad 140 mln zł, którą pozyskało województwo śląskie. 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest największym programem w Europie w perspektywie finansowej 
na lata 2007-2013. Jego główny cel to poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski oraz jej regionów. W ramach 
programu realizowane są inwestycje w zakresie transportu, ochrony środowiska, energetyki, ochrony zdrowia, 
szkolnictwa, a także w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.

Na realizację Priorytetu XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” przeznaczono 553,6 mln euro z EFRR. Jako 
cel Priorytetu określono wykorzystanie potencjału kultury oraz dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym  
i europejskim dla podniesienia atrakcyjności kraju. W ramach Priorytetu zostało zawartych 79 umów na łączną 
kwotę 3,96 mld zł (dofinansowanie z EFRR w wys. 2,3 mld zł), w tym:
- 28 umów na kwotę 553,11 mln zł z EFRR w zakresie ochrony zabytków
-  22 umów na kwotę 1 189,52 mln zł z EFRR w zakresie rozwoju infrastruktury kultury
- 29 umów na kwotę 553,31 mln zł z EFRR w zakresie infrastruktury szkolnictwa artystycznego.

Typy projektów realizowanych w ramach XI Priorytetu obejmują wsparcie dla zabytków (36% projektów), budowę  
i rozbudowę instytucji kultury (27% projektów) oraz budowę i rozbudowę infrastruktury szkolnictwa artystycznego 
(37% projektów). Inwestycje dofinansowane w ramach XI Priorytetu PO IiŚ realizowane są przede wszystkim na 
obszarach miejskich (92% projektów), przy czym dominują tu miasta średnie i duże. Największa liczba inwestycji 
realizowana jest na terenie województwa mazowieckiego (15 projektów), małopolskiego (12 projektów), śląskiego 
oraz dolnośląskiego (po 9 projektów). 

Bazylika pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krzeszowie, fot. M. Lis Zamek Królewski na Wawelu, fot. M. Lis
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Opera i Filharmonia Podlaska, fot. M. Lis

Zespół Szkół Muzycznych w Radomiu, fot. M. Lis

Teatr Capitol we Wrocławiu, fot. P. Ulatowski

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, fot. M. Lis

Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie, fot. M. Lis

 Galicyjski Rynek w Parku Etnograficznym w Sanoku, fot. M. Lis
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regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

Na realizację projektów z zakresu kultury w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych przeznaczonych 
zostało prawie 630 mln euro. Podstawowym celem RPO jest podnoszenie konkurencyjności regionów, promowanie 
zrównoważonego rozwoju poprzez tworzenie warunków dla wzrostu inwestycji na poziomie regionalnym i lokalnym. 
Ze względu na fakt, iż RPO były przygotowywane przez poszczególne województwa, obszary wsparcia w ich ramach 
są zróżnicowane. Niemniej jednak, zadania z zakresu kultury były możliwe do realizacji w ramach wszystkich 16 RPO, 
a ich zakres dotyczy głównie: zachowania dziedzictwa kulturowego, budowy i rozbudowy publicznej infrastruktury 
kultury czy digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego. Wśród dofinansowanych przedsięwzięć wymienić 
można, np. budowę Muzeum Śląskiego w Katowskich czy Rewitalizację elektrowni EC-1 w Łodzi i jej adaptację 
na cele kulturalno-artystyczne. Największa liczba inwestycji realizowana jest na terenie województw śląskiego, 
dolnośląskiego oraz małopolskiego 

Programy rolne na lata 2004-2006 oraz 2007-2013

Od momentu akcesji Polski do struktur unijnych nasz kraj mógł także korzystać ze środków zagwarantowanych  
w ramach programów rolnych, tj. z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” na lata 2004-2006 oraz z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. Dzięki nim możliwa była realizacja ponad 4 tys. przedsięwzięć o charakterze lokalnym 
dotyczących zachowania dziedzictwa kulturowego czy budowy instytucji kultury, np. bibliotek czy domów kultury. 
Wśród projektów tych znalazły się takie inwestycje jak „Renowacja zabytkowego kompleksu Dworko-Parkowego 
w Kąśnej Dolnej – I etap remontu Dworu”. Najwięcej projektów w ramach programów rolnych zrealizowano  
w województwie wielkopolskim oraz mazowieckim. 

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy

Dokonując podsumowania finansowania sektora kultury ze środków europejskich należy pamiętać również  
o bezzwrotnej pomocy zagranicznej skierowanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein do państw członkowskich 
Unii Europejskiej. Dzięki Mechanizmowi Finansowemu EOG i Norweskiemu Mechanizmowi Finansowemu możliwe 
było dofinansowanie 52 projektów na kwotę 620,6 mln zł – część z tych projektów jest obecnie realizowana,  
a ich wdrażanie zakończy się w 2016 r. Wśród dofinansowanych inwestycji znalazły się m.in. renowacja krakowskich 
Sukiennic, Zamku w Łańcucie czy Zamku w Malborku, ale również budowa nowych obiektów, jak choćby Ośrodka 
Kultury Morskiej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku czy Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka. 
Najwięcej projektów wdrażanych jest w województwie dolnośląskim, małopolskim, mazowieckim i pomorskim.

Ośrodek Kultury Morskiej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, fot. M. Lis
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Ośrodek Kultury Morskiej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, fot. M. Lis

Biblioteka Narodowa Ossolińskich we Wrocławiu, fot. M. Lis

Galeria Sztuki XIX wieku w Sukiennicach w Krakowie, fot. M. Lis

Piwnice Staromiejskie w Warszawie, fot. M. Lis

Biblioteka Narodowa Ossolińskich we Wrocławiu, fot. M. Lis

Galeria Sztuki XIX wieku w Sukiennicach w Krakowie, fot. M. Lis



Publikacja finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach pomocy 
technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.


