
Tabela 1. Wykaz realizowanych w 2019 roku projektów wieloletnich 

 

Lp. Inwestor 

Nazwa projektu 

Źródło finansowania 

Lata realizacji 

Wartość całkowita 

projektu 

Dofinansowanie UE 

Budżet WM  

(w tys. zł) 

Stan zaawansowania projektu 

1. 

Muzeum 
Tatrzańskie im. 
dra Tytusa 
Chałubińskiego 
w Zakopanem 

Cyfrowe przetworzenie i 
udostępnienie zbiorów 2D w 
Muzeum Tatrzańskim 
 
RPO WM 
2017-2019 

430,62 
 

UE: 348,95 
 

BWM: 81,67 

Projekt zrealizowany: 
Bogate archiwum fotograficzne Muzeum Tatrzańskiego (ok. 90 tys. 
negatywów i pozytywów, archiwalia, albumy, książki) zostało systemowo 
i profesjonalnie uporządkowane i zdigitalizowane. Opracowano kompletny 
system udostępniania treści cyfrowych obejmujący: kopie cyfrowe 
posiadanych przez Muzeum artefaktów, infrastrukturę archiwizacji 
i przechowywanie danych cyfrowych (repozytorium archiwalne 
z narzędziami administracyjnymi i oprogramowaniem wykonującym kopie 
zapasowe, narzędzia informatyczne do sprawnego przeszukiwania 
repozytorium, a następnie ich wysyłania do portalu); portal 
udostępniający zgromadzone zbiory cyfrowe i internecie, umożliwiający 
eksport danych do portali zewnętrznych np. Wirtualne Muzea Małopolski, 
Małopolska Biblioteka Cyfrowa. 

2. 

Wojewódzka 
Biblioteka 
Publiczna 
w Krakowie 

Małopolska Biblioteka 
Cyfrowa w horyzoncie 21. 
wieku - stworzenie 
innowacyjnej platformy 
udostępniania regionalnych 
zasobów cyfrowych w 
Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej w Krakowie 
 
RPO WM 
2016-2020 

12 287,95 
 

UE: 9 862,95 
 

BWM: 1 788,32 

Projekt w trakcie realizacji: 
kontynuacja działań związanych z digitalizacją zasobów bibliotecznych 
w zmodernizowanej pracowni digitalizacji WBP z wykorzystaniem 
pracowni mobilnej do skanowania w terenie; modernizacja Archiwum 
Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej, rozpoczęcie budowy nowoczesnej 
platformy internetowej z multiwyszukiwarką. 

 

3. 
Małopolski 
Instytut Kultury 
w Krakowie 

Wirtualna Małopolska 
 
RPO WM 
2016-2020 

6 357,41 
 

UE: 4 954,24 
 

BWM: 864,80 

Projekt w trakcie realizacji: 
prace związane z rozbudową systemu informatycznego; wymiana, zakup 
dodatkowego sprzętu, zakup oprogramowania RPD, przygotowanie 
obiektów do digitalizacji, wytworzenie odwzorowań cyfrowych 
i postprodukcja plików, przygotowanie modeli 3D; redakcja opisów 
kontekstowych i not popularyzatorskich; opracowanie tłumaczeń 
językowych. 

4. 
Muzeum 
Archeologiczne 
w Krakowie 

Archeologiczny Atlas 
Małopolski. Digitalizacja 
i udostępnianie zasobów 
Muzeum Archeologicznego 
w Krakowie 
 
RPO WM 
2017-2021 

1 467,40 
 

UE: 1 247,29 
 

BWM: 220,11 

Projekt w trakcie realizacji:  
przygotowanie konserwatorskie zabytków archeologicznych, dokumentacji 
rysunkowe, fotograficznej, opisowej i archiwalnej; digitalizacja 
reprezentatywnych zabytków archeologicznych, dokumentacji 
archiwalnej; dokumentacja archeologicznych stanowisk terenowych; 
kartowanie stanowisk archeologicznych; obróbka graficzna; tłumaczenia 

5.  

Muzeum 
Etnograficzne im. 
Seweryna Udzieli 
w Krakowie 

Digitalizacja i udostępnianie 
zabytkowej kolekcji szklanych 
negatywów i fotografii z 
drugiej połowy XIX i początku 
XX w. ze zbiorów Muzeum 
Etnograficznego im. Seweryna 
Udzieli w Krakowie 
 
RPO WM 
2017-2021 

913,48 
 

UE: 776,46 
 

BWM: 80,00 

Projekt w trakcie realizacji:  
przeprowadzono prace przygotowawcze zabezpieczenia 
konserwatorskiego wytypowanych obiektów; digitalizacja zasobów; 
opracowanie informacji kontekstowych wraz z wprowadzeniem do 
programu bazodanowego; opracowanie informacji popularno-naukowych 
o zasobie; zakupiono program bazodanowy do katalogowania zasobu; 
zakup asysty technicznej i opieki serwisowej posprzedażowej 
oprogramowania. 

6.  

Muzeum - 
Nadwiślański Park 
Etnograficzny w 
Wygiełzowie 
i Zamek Lipowiec 

Zachowanie, restauracja 
i prezentacja autentyzmu 
Zamku Lipowiec i rozwój  
skansenu 
 
RPO WM 
2016-2020 

3 678,29 
 

UE:2 188,29 
 

BWM: 1 490,00 

Projekt w trakcie realizacji:  
W 2018 roku na terenie NPE zrekonstruowano spichlerz z Bobrka; 
wykonano przyłącz wody do Zamku Lipowiec; w br. budowa nowych 
przestrzeni usługowych z punktem kasowym, zapleczem sanitarnym 
i gastronomicznym – POT punkt obsługi turystycznej w otoczeniu zamku; 
zakup wyposażania do spichlerza. 



Lp. Inwestor 

Nazwa projektu 

Źródło finansowania 

Lata realizacji 

Wartość całkowita 

projektu 

Dofinansowanie UE 

Budżet WM  

(w tys. zł) 

Stan zaawansowania projektu 

7.  
Opera Krakowska 
w Krakowie 

Modernizacja i rewitalizacja 
budynku baletu Opery 
Krakowskiej przy ul. Św. 
Tomasza 37 w Krakowie 
 
RPO WM 
2015-2020 

7 464,60 
 

UE: 4 406,22 
 

BWM: 2 084,30 

Projekt w trakcie realizacji:: 
prace modernizacyjne i remontowe zostały zakończone; dostosowano 
infrastrukturę techniczną do obowiązujących przepisów i standardów; 
nastąpiła poprawa funkcjonalności i ekonomiczności użytkowania obiektu; 
zaadaptowano przestrzenie strychu i piwnic do celów użytkowych – 
łącznie powierzchnia użytkowa obiektu została zwiększona o ok 272 m². 
Dzięki przeprowadzonej inwestycji obiekt będzie służył realizacji nowych 
zadań związanych głownie z edukacją kulturalną, informacją i promocją 
działalności kulturalnej. Do wykonania pozostaje: wyposażenie 
podstawowe i specjalistyczne oraz strefa multimedialna. 

8. 
Małopolskie 
Centrum Kultury 
SOKÓŁ 

Udostępnianie zasobów 
dziedzictwa _ Utworzenie 
Ośrodka Dziedzictwa Kultury 
Niematerialnej 
 
RPO WM 
2015-2021 

7 879,56 
 

UE: 4 345,64 
 

BWM: 3 502,14 

Projekt w trakcie realizacji: 
wykonanie ogrodzenia, przyłącza kanalizacyjnego oraz rewitalizacja parku 
(wycinka drzew i krzewów). Dotychczas obiekt nie został opuszczony przez 
obecnego użytkownika, co uniemożliwia rozpoczęcie prac adaptacyjnych 
budynku dla Ośrodka Dziedzictwa Kultury Niematerialnej. 

 

9. 

Muzeum 
Tatrzańskie im. dr 
Tytusa 
Chałubińskiego 
w Zakopanem 

Rewaloryzacja i modernizacja  
zabytkowych budynków 
Muzeum Tatrzańskiego 
w Zakopanem dla zachowania 
i prezentacji unikatowego 
dziedzictwa kulturowego 
Podhala 
 
RPO WM 
2019-2021 

18 291,91 
 

UE: 7 999,93 
 

BWM: 10 291,98 

Projekt w trakcie realizacji: 
rozpoczęcie remontu konserwatorskiego – roboty budowlane 
i konserwatorskie w Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich. 
Prace rewaloryzacyjne i modernizacyjne w Gmachu Głównym i w Willi 
Opolanka rozpoczną się w 2020 roku. 

10. 
Muzeum 
Okręgowe 
w Tarnowie 

Rewaloryzacja, konserwacja 
i rozszerzenie publicznych 
funkcji zabytkowych obiektów 
Muzeum Okręgowego w 
Tarnowie 
 
RPO WM 
2013-2019 

10 992,21 
 

UE: 5 645,62 
 

BWM: 5 346,59 

Projekt w trakcie realizacji: 
realizacja inwestycji na ukończeniu; zakończenie prac budowlanych, 
instalacyjnych i wykończeniowych; wyposażenie meblowe obiektu; 
urządzenie i wyposażenie wystawy stałej; opracowanie treści 
multimedialnych; zakończenie prac konserwatorskich przy zabytkach 
ruchomych. 

11. 
Opera Krakowska 
w Krakowie 

Modernizacja technologii 
sceny Opery Krakowskiej w 
Krakowie przy ul. Lubicz 48 
 
RPO WM 
2016-2020 

3 959,64 
 

UE: 1 979,82 
 

BWM: 1 976,32 

Projekt w trakcie realizacji: 
wykonano prace związane z modernizacją orkiestronu; przygotowano i 
przeprowadzono postępowania przetargowe na: realizację usługi 
modernizacji mechanizacji dolnej sceny oraz na realizację usługi 
modernizacji mechanizacji górnej sceny. 

 

12. 

Muzeum 
Tatrzańskie im. dr 
Tytusa 
Chałubińskiego 
w Zakopanem 

Zakopiańskie Centrum 
Dokumentacji Dziedzictwa 
Niematerialnego 
 
RPO WM 
2015-2019 

727,73 
 

UE: 509,41 
 

BWM: 218,32 

Projekt zrealizowany: 
Stworzono Zakopiańskie Centrum Dokumentacji dziedzictwa 
Niematerialnego – zbiór wywiadów, rozmów i filmów z okresu drugiej 
połowy XX wieku i pierwszej dekady XXI wieku. Zebrano istniejące 
materiały (wywiady, filmy), uzupełniono je kolejnymi będącymi 
świadectwem historii oraz sporządzono katalog dla takiego zbioru 
i zbudowano zespół narzędzi czyniących go dostępnym dla wszystkich 
zainteresowanych kulturą Podtatrza, które jest przykładem żywo 
istniejącej kultury tradycyjnej. 

13. 
MCK SOKÓŁ 
w Nowym Sączu 

Małopolska Szkoła Tradycji 
 
RPO WM 
2016-2020 

2 252,73 
 

UE: 1 693,46 
 

BWM: 557,47 

Projekt w trakcie realizacji: 
projekt realizowany zgodnie z harmonogramem; kontynuacja Matecznika 
Tradycji (warsztaty w zakresie tradycyjnej muzyki, tradycyjnego tańca oraz 
tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła artystycznego); Regionalne Spotkania 
Kół Gospodyń Wiejskich  

14. 
MCK SOKÓŁ 
w Nowym Sączu 

Małopolska źródłem tradycji 
 
RPO WM 
2016-2020 

2 547,96 
 

UE: 1 910,97 
 

BWM: 633,20 

Projekt w trakcie realizacji: 
projekt realizowany zgodnie z harmonogramem; kontynuacja Nowa Akcja  
Zbierania Folkloru, Naukowe Obozy Etnograficzne; praca nad Albumem 
Strojów Regionalnych oraz nad płytoteką – Tradycja udokumentowana 
jako źródło; aktualizacja portalu etnoZAGRODA; digitalizacja zbiorów 
archiwalnych MCK Sokół. 
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15. 
Muzeum 
Okręgowe 
w Tarnowie 

Modernizacja i adaptacja 
budynku pokoszarowego na 
cele Regionalnego Centrum 
Edukacji o Pamięci 
 
RPO WM 
2018-2020 

3 421,31 
 

UE: 1 552,77 
 

BWM: 1 864,10  

Projekt w trakcie realizacji: wyłoniono generalnego wykonawcę robót 
oraz inwestora zastępczego, rozpoczęcie robót budowlanych.  

 

16. 
Muzeum 
Okręgowe 
w Nowym Sączu 

SKANSENOVA - systemowa 
opieka nad dziedzictwem 
w małopolskich muzeach na 
wolnym powietrzu 
 
POIS 
2016-2019 

13 427,72 
 

UE: 8 850,57 
 

BWM: 1 657,28  

Projekt zrealizowany – projekt partnerski:  
projekt wpisany do Kontraktu Terytorialnego dla Małopolski; zachowanie 
zabytków architektury drewnianej poprzez zapewnienie ochrony i opieki 
konserwatorskiej, zabezpieczenie przed pożarem i klęskami żywiołowymi; 
modernizacja skansenów obejmująca ich renowację, jak i wprowadzenie 
nowych elementów oraz rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej i działań 
promocyjnych.  
Modernizacja objęła 87 zabytków nieruchomych, 10 wystaw stałych; 
obiekty zostały przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; 
81 obiektów zabezpieczono przed kradzieżą i zniszczeniem; wdrożono 
nowoczesny program kulturalno-edukacyjny, który wpłynie na zwiększenie 
zainteresowania dziedzictwem kulturowym i historią tych miejsc oraz na 
zwiększenie liczby odwiedzających skanseny (zwiększenie frekwencji 
o 32 000 osób), w okresie trwałości projektu powstaną nowe miejsca 
pracy: łącznie 5. 

17. 

Muzeum 
Tatrzańskie im. dr 
Tytusa 
Chałubińskiego 
w Zakopanem 

Rewaloryzacja i modernizacja 
zabytkowych, drewnianych 
budynków Muzeum 
Tatrzańskiego w Zakopanem 
dla zachowania i prezentacji 
unikatowego dziedzictwa 
kulturowego Podhala 
 
POIS 
2015-2020 

11 922,96 
 

UE: 8 923,37 
 

BWM: 2 999,58 

Projekt w trakcie realizacji: 
Prowadzone prace budowlane i konserwatorskie wraz z aranżacją wystaw 
dla następujących obiektów: Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba; 
Zagroda Sołtysów w Jurgowie; Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze; 
Galeria Władysława Hasiora. Rozpoczęcie prac w Willi Oksza w Zakopanem 
zaplanowano na 2020 rok. Termin zakończenia prac – do końca IX.2020 
roku. 

18. 

Filharmonia 
im. Karola 
Szymanowskiego 
w Krakowie 

Remont konserwatorski 
i modernizacja zabytkowego 
obiektu stanowiącego siedzibę 
krakowskiej Filharmonii im. 
Karola Szymańskiego 
 
POIS 
2015-2020 

24 476,71 
 

UE: 14 667,08 
 

BWM: 9 600,64 

Projekt w trakcie realizacji: 
kontynuacja robót budowlanych i konserwatorskich w obiekcie, m.in. 
scenotechnika, technologia sceny, projekty budowlane i zamienne; projekt 
przyłącza do sieci MPEC. 

19. 

Muzeum 
Lotnictwa 
Polskiego 
w Krakowie 

Rewaloryzacja zespołu 
zabytkowych budowli 
inżynieryjnych dawnego 
lotniska Rakowice-Czyżyny 
wraz z adaptacją na potrzeby 
Muzeum Lotnictwa Polskiego 
w Krakowie 
 
POIS 
2017-2020 

15 381,97 
 

UE: 8 619,12 
 

BWM: 4 628,32 

Projekt w trakcie realizacji:  
roboty budowlane prowadzone w Hangarze Głównym zakończenie pac 
w Kancelarii i Spadochroniarni; rozpoczęcie robót budowlanych 
w budynkach: Garaż nr 1 i Garaż nr 2; wybrano wykonawcę ekspozycji 
muzealnych, w tym w Hangarze Głównym i w Garażu nr 1. 

20. 

Europejskie 
Centrum Muzyki 
Krzysztofa 
Pendereckiego 
w Lusławicach 

Ekspozycja pt. „KRZYSZTOF 
PENDERECKI – DZIEDZICTWO 
POLSKIEJ MUZYKI XX I XXI 
WIEKU w Europejskim 
Centrum Muzyki Krzysztofa 
Pendereckiego” 
 
POIS 
2015-2020 
 

3 439,51 
 

UE: 2 318,08 
 

BWM: 409,07 
 

 

Projekt zrealizowany: 
otwarto multimedialną ekspozycję poświęconą twórczości Krzysztofa 
Pendereckiego (listopad 2019 rok) – nowoczesna, interaktywna ekspozycja 
prezentująca dorobek polskiej muzyki XX i XXI wieku; zakłada się wzrost 
oczekiwanej liczby odwiedzin o ok. 3,2 tys. os; wzrost zatrudnienia – 
3 osoby 
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21. 
Teatr im. Juliusza 
Słowackiego 
w Krakowie 

Modernizacja infrastruktury 
technicznej Teatru im. J. 
Słowackiego w Krakowie wraz 
z zakupem wyposażenia do 
prowadzenia działalności 
kulturalnej 
 
POIS 
2017-2020 

19 272,12 
 

UE: 15 283,27 
 

BWM: 3 888,85 

Projekt w trakcie realizacji: 
zakończono prace nad dokumentacją projektową dotyczącą wymiany 
podłóg wraz z uzgodnieniami p.poż.; zakup sprzętu multimedialnego 
i wyposażenia ; modernizacja/zakup sprzętu nagłośnienie Duża Scena; 
modernizacja/zakup sprzętu nagłośnienia, oświetlenia, wyposażenia sali 
prób oraz modernizacja scenotechniki w budynku Miniatura. 

22. 

Muzeum - 
Orawski Park 
Etnograficzny 
w Zubrzycy 
Górnej 

Przy wiejskiej drodze – 
w rytmie pracy dawnych 
zakładów przemysłowych 
i pracowni rzemieślniczych 
 
PWT 
2017-2019 

4 156,48 
 

UE: 2 914,30 
 

BWM: 1 210,35 

Projekt zrealizowany – projekt partnerski: 
Sektor Przemysłu Ludowego w Sądeckim Parku Etnograficznym - 
nowopowstałym sektorze stanęły unikalne obiekty przeniesione ze swoich 
pierwotnych lokalizacji i pieczołowicie odtworzone: tartaki z Młodowa 
i Zasadnego, folusz z Krościenka-Kątów oraz młyn wodny z Kamienicy. Te 
drewniane budowle przemysłowe, napędzane są siłą wody, są czynne. 
Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej: rozbudowa ścieżki 
przemysłów chłopskich na Orawie - rekonstrukcja, odbudowa i 
wyposażenie obiektów w skansenie obejmująca rekonstrukcję XVIII-
wiecznej farbiarni z wyposażeniem,  maglowni z urządzeniem magla 
kieratowego oraz translokacja, konserwacja, odbudowa zabytkowej 
zagrody i urządzenie w niej pracowni stolarskiej i gonciarni; komponent 
miękki: badania terenowe, kwerendy archiwalne, warsztaty, pokazy, 
konferencja naukowa. 

23. 

Muzeum Dwory 
Karwacjanów 
i Gładyszów 
w Gorlicach 

Muzea otwarte – rozszerzenie 
możliwości programowych 
instytucji kultury pogranicza 
polsko-słowackiego 
 
PWT 
2016-2020 

6 849,81 
 

UE: 4 795,20 
 

BWM: 1 962,32 

Projekt w trakcie realizacji – projekt partnerski: 
 Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach – stworzenie 

edukacyjnego parku historii budownictwa ludowego i maszyn – 
ekspozycji plenerowej połączonej z ogrodem  sensorycznym 

 Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu: oddział w Szlachtowej –
stworzenie ogrodu edukacyjno-sensorycznego wraz z adaptacją ternu 
wokół muzeum; stworzenie otwartego magazynu studyjnego; Muzeum 
Nikifora w Krynicy: remont konserwatorski zabytkowego budynku, 
nowa aranżacja wystaw; Miasteczko Galicyjskie: zagospodarowanie 
terenu, elementy małej architektury, elementy edukacyjno-
sensoryczne, urządzenia zabawowe 

 Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem – wykonanie 5 najważniejszych 
porterów autorstwa Witkacego w technice tyflografiki, stworzenie 
tyfloplanów 

 Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej: mobliny kącik 
edukacyjny dla dzieci; nowa ekspozycja w chałupie Dziubka – 
oświetlenie wystawy, częściowe dostosowanie obiektu do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami; produkcja filmu eudukacyjno-informacyjnego 
z audiodeskrypcją; opracowanie nowej ścieżki przyrodniczej – questy 

 Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach: nowa ekspozycja 
oparta na rozwoju przemysłu w mieście w izbie Regionalnej. 

24. 
Teatr im. Juliusza 
Słowackiego 
w Krakowie 

Wymiana instalacji 
elektrycznej, instalacji 
kablowej systemów 
scenicznych oraz systemów 
niskoprądowych dla obiektu 
Teatru im. J. Słowackiego w 
Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 oraz 
wykonanie instalacji 
Dźwiękowego Systemu 
Ostrzegawczego dla obiektów 
Pl. Św. Ducha 1 i Pl. Św. 
Ducha 2 

Budżet WM 
2019-2020 

2 900,00 
 

UE: 0 
 

BWM: 2 900,00 

Projekt w trakcie realizacji:  
wyłoniono wykonawcę robót budowlanych; realizacja zgodnie 
z harmonogramem 
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25. 

Wojewódzka 
Biblioteka 
Publiczna w 
Krakowie 

Zagospodarowania terenu 
budynku na zapleczu budynku 
WBP w Krakowie 
 
Budżet WM 
2019-2021 

3 199,68 
 

UE: 0 
 

BWM: 3 180,00 

Projekt w trakcie realizacji:  
zaktualizowano dokumentację techniczną, kosztorysy inwestorskie; 
uzyskano pozwolenie MWKZ oraz pozwolenie na budowę – budowa 
nowego Informatorium; zaktualizowano dokumentację techniczną, 
kosztorysy inwestorskie w zakresie zagospodarowania terenu. 

26. 

Teatr im. 
Stanisława 
Ignacego 
Witkiewicza 
w Zakopanem 
 

SCENA ATELIER przy Teatrze 
Witkacego w Zakopanem 
 
EOG_planowna aplikacja 
2017-2020 

10 521,17 
 

UE: 8 030,00 
 

BWM: 2 491,17 

Projekt w trakcie realizacji: 
projekt przygotowywany do aplikacji do EOG (wniosek aplikacyjny, analiza 
popytu, badania społeczne, aktualizacja kosztorysów) – nabór IV kw. 
2019/I kw. 2020 

 

27. 
Muzeum 
Archeologiczne 
w Krakowie 

Wymiana instalacji c.o. 
w ramach waloryzacji 
zabytkowego gmachu 
głównego Muzeum 
Archeologicznego w Krakowie 
 
Budżet WM 
2018-2020 

1 333,81 
 

UE: 0 
 

BWM: 1 333,81 

Projekt w trakcie realizacji: 
zakup materiałów budowlanych i wyposażenia niezbędnego do 
rozpoczęcia w 2020 roku wymiany instalacji c.o. 

28. 
Muzeum 
Archeologiczne 
w Krakowie 

Nowe przestrzenie kultury 
Muzeum Archeologicznego 
w Krakowie 
 
EOG_planowana aplikacja 
2019-2022 

9 768,25 
 

UE: 8 524,36 
 

BWM: 473,91 

Projekt w trakcie realizacji: 
rozpoczęto prace przygotowawcze związane z aplikacją do EOG  

29. 
Muzeum 
Archeologiczne 
w Krakowie 

Waloryzacja części gmachu 
głównego Muzeum 
Archeologicznego w Krakowie 
obejmująca część 
ekspozycyjną wraz ze strefą 
wejściową 
 
SKOZK 
2020-2022 

12 651,04 
 

UE: 0 
 

BWM: 2 119,00 
 

SKOZK: 10 532,04 

Projekt w trakcie realizacji: 
przygotowanie wniosku aplikacyjnego o środki NFRZK dla projektów 
kluczowych na lata 2020-2023. 

30. 
Muzeum 
Archeologiczne 
w Krakowie 

Zakończenie remontu 
konserwatorskiego elewacji 
gmachu głównego Muzeum 
Archeologicznego w Krakowie 
 
Budżet WM 
2015-2021 

3 472,67 
 

UE: 0 
 

BWM: 2 062,50 

Projekt w trakcie realizacji: 
prace związane z konserwacją elewacji gmachu głównego 

 

31. 

Muzeum 
Etnograficzne im. 
Seweryna Udzieli 
w Krakowie 

Etnografia bez granic. 
Rewaloryzacja zabytkowych 
obiektów Muzeum 
etnograficznego w Krakowie 
umożliwiająca rozwój 
tożsamości, więzów 
społecznych oraz pozytywnych 
postaw XXI wieku – działania 
najpilniejsze 
 
Budżet WM 
2015-2021 

4 526,61 
 

UE: 0 
 

BWM: 3 615,02 

Projekt w trakcie realizacji: 
Przygotowanie dokumentacji projektowej dla pawilonu mającego służyć 
przechowywaniu i konserwacji zbiorów oraz działaniom edukacyjnym (ul. 
Babińskiego 29); uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na 
budowę. 

 


