Lista projektów sektora kultury,
które otrzymały dofinansowanie w dniu 21 września 2016 r.

Projekt 1
projekt: Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4
beneficjent: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
wartość: 21 mln PLN
dofinasowanie unijne: 14,5 mln PLN
termin realizacji: do końca 2018 roku
informacje o projekcie:
Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie kompleksowego remontu konserwatorskiego oraz
niezbędnej rozbudowy zabytkowego budynku przy ulicy Gdańskiej 4 w Bydgoszczy - siedziby
Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego, wraz z zakupami wyposażenia dla prowadzenia
działalności kulturalnej w zakresie prezentacji sztuki współczesnej i malarstwa.
Inwestycja budowlana będzie realizowana w ramach dwóch etapów: pierwszy etap obejmuje
remont i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu nieużytkowego na strych
użytkowy o funkcji wystawienniczej istniejącego budynku zabytkowego, drugi etap obejmuje
rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku wraz z infrastrukturą techniczną. Dzięki remontowi
konserwatorskiemu oraz rozbudowie budynku, możliwe stanie się wprowadzenie bogatego
programu kulturowego i edukacyjnego o znaczeniu i oddziaływaniu ponadregionalnym, poszerzenie
oferty kulturalnej, podniesienie standardu świadczonych usług przy jednoczesnym zwiększeniu
dostępności do muzeum. Obecny budynek stanie się także jedną z wizytówek ulicy Gdańskiej głównej i reprezentacyjnej ulicy miasta. Remont i rozbudowa są konieczne z uwagi na bardzo zły
stan techniczny budynku, postępująca degradację (obiekt od kwietnia 2009 roku obiekt został
zamknięty dla zwiedzających) oraz brak miejsca na prowadzenie działalności kulturalnej, w tym na
właściwą ekspozycję zbiorów sztuki współczesnej. Poprawią się warunki również funkcjonowania
pracowni konserwacji zbiorów, m.in. poprzez stworzenie odpowiedniej przestrzeni i profesjonalne
wyposażenie.

Projekt 2
projekt: Przebudowa i rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. Kilara
w Pleszewie o salę koncertową z zapleczem
beneficjent: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Wojciecha Kilara w Pleszewie
wartość: 10 mln PLN
dofinasowanie unijne: 8,5 mln PLN
termin realizacji: do końca 2018 roku
informacje o projekcie:
Przedmiotem projektu są prace polegające na rozbudowaniu obiektu szkoły o nową salę koncertową
wraz z zakupem wyposażenia. Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do wydarzeń
muzycznych o charakterze ponadregionalnym oraz wzmocnienie oferty edukacji artystycznej Szkoły.
W ramach projektu planowany jest zakup mebli i instrumentów do wyposażenia sali koncertowej,
które będą używane do działalności kulturalnej. Nowe zaplecze lokalowe umożliwi nie tylko
organizowanie różnego rodzaju wydarzeń o charakterze artystyczno-muzycznym ale wpłynie
również na jakość i komfort nauki uczniów. Zwiększenie powierzchni użytkowej o m.in. salę
koncertową oraz wprowadzenie rozwiązań technicznych umożliwiających swobodne poruszanie się
osobom niepełnosprawnym zapewni większą dostępność oferty edukacyjnej i artystycznej. Planuje
się poszerzenie oferty w zakresie:
- działalności kulturalnej – dzięki współpracy z instytucjami zewnętrznymi (Teatr Muzyczny
w Poznaniu, organizatorzy Festiwalu Akademia Gitary i in.) planowana jest organizacja wydarzeń
ponadregionalnych. Jest to nowy rodzaj działalności dla Szkoły;
- oferty turystycznej – planowane jest wpisanie wydarzeń kulturalnych w Szlak Ludzi Muzyki;
- edukacji artystycznej –planowane jest podjęcie współpracy międzynarodowej z partnerem z Litwy
(Gimnazjum Muzyczne).

Projekt 3
projekt: Wyposażenie Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
w mistrzowskiej klasy instrumenty muzyczne, w celu wprowadzenia nowej, najwyższej jakości
oferty kulturalnej
beneficjent: Akademia Muzyczna i. Karola Szymanowskiego w Katowicach
wartość: 9,5 mln PLN
dofinasowanie unijne: 6,6 mln PLN
termin realizacji: do końca czerwca 2018 r.
informacje o projekcie:
Głównym celem projektu jest poprawa warunków eksponowania i propagowania kluczowych
elementów dziedzictwa kulturowego poprzez zakup mistrzowskiej jakości instrumentów
muzycznych. Efektem tego będzie zwiększenie liczby wydarzeń artystycznych, które będą miały
charakter bezpłatny co wpłynie na zwiększenie dostępności infrastruktury i dziedzictwa kulturowego
i wzrost uczestnictwa społeczeństwa w kulturze. Rozszerzeniu ulegnie także oferta z zakresu
szerokiego spektrum gatunków muzycznych - od opracowań muzyki poważnej, filmowej, operowej,
poprzez muzykę taneczną oraz polskie i światowe przeboje muzyki rozrywkowej. W ramach projektu
planowany jest zakup instrumentów muzycznych jako części wyposażenia dla Auli im. Bolesława
Szabelskiego oraz 3 sal kameralnych.
W wyniku realizacji projektu, zostanie rozszerzony repertuar prezentowany przez Akademicką
Orkiestrę Dętą oraz Akademicką Orkiestrę Symfoniczną o utwory wykonywane przy użyciu
instrumentów, których dotychczas nie posiadała Akademia Muzyczna. Ponadto, możliwe będzie
zorganizowanie międzynarodowych i ogólnopolskich kongresów, sympozjów, konkursów
i warsztatów połączonych z koncertami na najwyższym światowym poziomie, rozpoczęcie nowych
cykli koncertów, szersza realizacja zakresu repertuarowego dla poszczególnych instrumentów
w ramach solowych estrad studenckich oraz kameralnych estrad studenckich.

Projekt 4
projekt: Muzyka dla Kopernika - zakup instrumentów muzycznych
beneficjent: Zespół Szkół Muzycznych i. Karola Szymanowskiego w Toruniu
wartość: 2,1 mln PLN
dofinasowanie unijne: 1,7 mln PLN
termin realizacji: do końca 2017 roku
informacje o projekcie:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup instrumentów muzycznych dla Zespołu Szkół Muzycznych
im. Karola Szymanowskiego. Bezpośrednim celem projektu jest poprawa oferty kulturalnej oraz
dostępu do edukacji artystycznej, w szczególności na obszarze Polski północnej.
Zakup instrumentów muzycznych wykorzystywanych przez uczniów szkoły muzycznej przyczyni się
do szerokiego udziału w koncertach, organizowanych w objętej wsparciem placówce kulturalnej.
W wyniku realizacji projektu możliwa stanie się także silniejsza i trwała współpraca szkoły m.in. z:
Ośrodkiem Chopinowskim w Szafarni w ramach organizowanego Międzynarodowego Konkursu
Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży, Stowarzyszeniem Przyjaciół Pałacu
Romantycznego w Turznie w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka
Chopina w Turznie, Akademią Muzyczną w Bydgoszczy, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, Centrum
Kultury Dwór Artusa.
Projekt przyczyni się również do zwiększenia uczestnictwa w kulturze, zarówno mieszkańców
Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego, jak i turystów.

