
Tabela 1. Wykaz realizowanych w 2020 roku projektów wieloletnich 

 

Lp. Inwestor 

Nazwa projektu 

Źródło finansowania 

Lata realizacji 

Wartość całkowita 

projektu 

Dofinansowanie 

UE/ inne 

Budżet WM  

(w tys. zł) 

Stan zaawansowania projektu 

1. 

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 
2016-2021 

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; zakończenie wdrożenia 
nowoczesnej platformy internetowej z multiwyszukiwarką 

 

2. 
Małopolski 
Instytut Kultury 
w Krakowie 

Wirtualna Małopolska 
 
RPO WM 
2016-2021 

6 357,41 
 

UE: 4 954,24 
 

BWM: 863,54 

Projekt w trakcie realizacji: 
prace związane z rozbudową systemu informatycznego; wymiana, zakup 
dodatkowego sprzętu, zakup oprogramowania RPD, zakup akcesoriów 
do digitalizacji, wytworzenie odwzorowań cyfrowych i postprodukcja 
plików, przygotowanie modeli 3D; przygotowanie multimediów do 
portalu (audiodeskrypcja), redakcja opisów kontekstowych i not 
popularyzatorskich; przygotowanie warstwy poznawczej obiektów, 
weryfikacja i publikacja zdigitalizowanych treści, opracowanie tłumaczeń 
językowych, stworzenie grafik do prezentacji tematycznych 

3. 
Muzeum 
Archeologiczne 
w Krakowie 

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

1 491,12 
 

UE: 1 247,29 
 

BWM: 220,11 

Projekt w trakcie realizacji:  
przygotowanie konserwatorskie zabytków archeologicznych, zakup 
materiałów zabezpieczający cenne archiwalia,  digitalizacja 
reprezentatywnych zabytków archeologicznych, digitalizacja 
wewnętrzna dokumentacji archiwalnej; dokumentacja fotograficzna 
archeologicznych stanowisk terenowych; dokumentacja stanowisk 
trenowych; kartowanie (nanoszenie na mapę) stanowisk 
archeologicznych; obróbka graficzna i kontrola jakości; opracowanie 
merytoryczne zasobu i opisu narracyjnego; tłumaczenie treści portalu na 
j. angielski 

4.  

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: 776,44 
 

BWM: 80,00 

Projekt w trakcie realizacji:  
opracowanie informacji kontekstowych wraz z wprowadzeniem do 
programu bazodanowego; opracowanie informacji popularno-
naukowych o zasobie wraz z weryfikacją treści; przygotowanie makiety 
funkcjonalnej interfejsu użytkowania w galerii internetowej; stworzenie 
warstwy graficznej katalogu zbiorów online; tłumaczenie zawartości 
portalu na j. angielski; dostosowanie portalu do standardu WCAG 2.0 

5.  

Muzeum - 
Nadwiślański Park 
Etnograficzny 
w Wygiełzowie 
i Zamek Lipowiec 

Zachowanie, restauracja 
i prezentacja autentyzmu Zamku 
Lipowiec i rozwój  skansenu 
 
RPO WM 
2016-2022 

4 543,97 
 

UE: 1 874,66 
 

BWM: 2 669,31 

Projekt w trakcie realizacji:  
Wyposażenie POT (Punkt Obsługi Turysty) znajdującego się otoczeniu 
Zamku Lipowiec; wykonanie projektu budowlanego zamiennego dla 
Zamku Lipowiec 

6. 

Muzeum 
Tatrzańskie 
im. dra 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: 
remont konserwatorski – roboty budowlane i konserwatorskie w Galerii 
Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich – zakończenie zadania; 
rozpoczęcie robót w Gmachu Głównym oraz w Muzeum Kornela 
Makuszyńskiego; aranżacja wystaw; zakup i dostawa materiałów 
zabezpieczających muzealia 

7. 
Muzeum 
Okręgowe 
w Tarnowie 

Rewaloryzacja, konserwacja 
i rozszerzenie publicznych 
funkcji zabytkowych obiektów 
Muzeum Okręgowego 
w Tarnowie 

10 894,79 
 

UE: 5 645,62 
 

BWM: 5 249,17 

Projekt zakończony: 
zakończenie prac wykończeniowych; prac przy urządzeniu, aranżacji 
i wyposażeniu wystawy stałej oraz wyposażeniu meblowym obiektu; 
wyposażenie wystawy w sprzęt multimedialny wraz z 
oprogramowaniem, zabudowę scenograficzną (stałą i ruchomą) oraz 
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RPO WM 
2013-2020 

treści multimedialne; prace kończące zagospodarowanie terenu; 
zakończenie opracowania dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu 

8. 
Opera Krakowska 
w Krakowie 

Modernizacja technologii sceny 
Opery Krakowskiej w Krakowie 
przy ul. Lubicz 48 
 
RPO WM 
2016-2021 

3 959,64 
 

UE: 1 979,82 
 

BWM: 1 976,32 

Projekt w trakcie realizacji: 
Realizacja w zakresie mechanizacji górnej i dolnej sceny; montaż nowej 
podłogi drewnianej; wykonanie systemu sterowania nowym 
mechanizmem ryglowania orkiestronu 

 

9. 

Małopolskie 
Centrum Kultury 
SOKÓŁ w Nowym 
Sączu 

Małopolska Szkoła Tradycji 
 
RPO WM 
2016-2020 

2 252,73 
 

UE: 1 434,32 
 

BWM: 476,07 

Projekt zakończony: 
Kontynuacja działań w ramach Matecznika Tradycji (warsztaty w zakresie 
tradycyjnej muzyki, tradycyjnego tańca oraz tradycyjnego rzemiosła 
i rękodzieła artystycznego); Regionalne Spotkania Kół Gospodyń 
Wiejskich  

10. 

Małopolskie 
Centrum Kultury 
SOKÓŁ w Nowym 
Sączu 

Małopolska źródłem tradycji 
 
RPO WM 
2016-2020 

2 545,67 
 

UE: 1 910,97 
 

BWM: 633,20 

Projekt zakończony: 
kontynuacja działań: Nowa Akcja Zbierania Folkloru; praca nad Albumem 
Strojów Regionalnych oraz nad płytoteką – Tradycja udokumentowana 
jako źródło 

11. 
Muzeum 
Okręgowe 
w Tarnowie 

Modernizacja i adaptacja 
budynku pokoszarowego na cele 
Regionalnego Centrum Edukacji 
o Pamięci 
 
RPO WM 
2018-2021 

3 421,31 
 

UE: 1 552,77 
 

BWM: 1 864,10  

Projekt w trakcie realizacji: kontynuacja robót budowlanych  
 
 

12. 

Muzeum 
Tatrzańskie 
im. dra 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 

12 968,43 
 

UE: 9 878,80 
 

BWM: 3 061,66 

Projekt zakończony: 
Zakończenie prac budowlanych i konserwatorskich wraz z aranżacją 
wystaw i dostawą sprzętu dla następujących obiektów: Muzeum Stylu 
Zakopiańskiego w willi Koliba; Zagroda Sołtysów w Jurgowie; Zagroda 
Korkoszów w Czarnej Górze; Galeria Władysława Hasiora, Galeria Sztuki 
XX wieku w Willi Oksza 

13. 

Filharmonia 
im. Karola 
Szymanowskiego 
w Krakowie 

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

24 476,71 
 

UE: 14 667,08 
 

BWM: 9 600,64 

Projekt zakończony: Zakończenie prac budowlanych i konserwatorskich 
w obiekcie, zakup wyposażenia (w tym meblowe), uzupełnienie prac 
przygotowawczych (zamienny projekt budowlany i wykonawczy, 
ekspertyza p.poż., instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, opłata 
przyłączeniowa Tauron). 

14. 

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 

15 644,06 
 

UE: 9 350,94 
 

BWM: 4 744,62 

Rzeczowa realizacja projektu została zakończona: Zakończenie robót 
budowlanych w budynkach: Hangar Główny, Garaż nr 1 i Garaż nr 2; 
zakończenie prac związanych z przygotowaniem ekspozycji stałych. 
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15. 
Teatr im. Juliusza 
Słowackiego 
w Krakowie 

Modernizacja infrastruktury 
technicznej Teatru 
im. J. Słowackiego w Krakowie 
wraz z zakupem wyposażenia do 
prowadzenia działalności 
kulturalnej 
 
POIS 
2017-2021 

20 472,12 
 

UE: 15 283,27 
 

BWM: 5 088,85 

Projekt w trakcie realizacji: 
zakończono prace nad dokumentacją projektową dotyczącą wymiany 
podłóg wraz z jej odbiorem i uzgodnieniami p.poż. - nowa ekspertyza 
pożarowa, wyłonienie wykonawców prac budowlanych związanych 
z remontem podłóg drewnianych widowni Dużej Sceny; zakup 
wyposażenia multimedialnego i wyposażenia (sala prób, Jaskółka, 
III piętro). 
 
 

16. 

Muzeum - Dwory 
Karwacjanów 
i Gładyszów 
w Gorlicach 

Muzea otwarte – rozszerzenie 
możliwości programowych 
instytucji kultury pogranicza 
polsko-słowackiego 
 
PWT 
2016-2021 

7 230,27 
 

UE: 4 795,20 
 

BWM: 1 892,32 

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

edukacyjnego parku historii budownictwa ludowego i maszyn – 
ekspozycji plenerowej połączonej z ogrodem  sensorycznym; budowa 
i oddanie do użytku drewnianej stodoły do celów edukacyjnych – 
stworzenie w niej wystawy stałej strojów ludowych; stworzenie e-
narzędzi (nowa aplikacja – system multimedialny z udogodnieniami 
dla osób z niepełnosprawnościami) 

 Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu: stworzenie e-narzędzi 
 Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem – przygotowanie miniatur (4 

makiet) najważniejszych budynków w stylu zakopiańskim 
zaopatrzonych w brajlowski opis; przygotowanie sensorycznych 
zestawów edukacyjnych eksponujących elementy z motywami w stylu 
podhalańskim, angażujące zmysły dotyku, słuchu i smaku; 
zakończenie działań związanych z audiodeskrypcją i słuchowiskiem 
będącymi komentarzem dla przygotowanych eksponatów; zakup 
odbiorników jako przewodników audio z czytelną klawiaturą i opisami 
w języku Braille’a z możliwością programowania konkretnego spaceru 

 Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek 
Lipowiec: stworzenie ogrodu sensorycznego; elementy małej 
architektury; adaptacja istniejącego rynku wraz z wymianą 
nawierzchni oraz z zagospodarowaniem małą architekturą (altana, 
piec ceramiczny); modernizacja strefy wejścia; zakup wyposażenia 

 Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej: nowa 
ekspozycja w chałupie Dziubka – zakup i montaż sprzętu 
multimedialnego; tablice z opisami, zdjęciami i tyflografikami do 
ekspozycji; instalacja sieci wi-fi; przygotowanie audiodeskrypcji do 
aplikacji i filmu; zakup wyposażenia – ławki; e-narzędzia – 
zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji mobilnej; 
wykonanie oznaczeń ścieżki przyrodniczej 

 Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach: nowa ekspozycja 
oparta na rozwoju przemysłu w mieście w izbie Regionalnej – zakup 
wyposażenia; budowa ogrodu sensorycznego wraz z 
zagospodarowaniem terenu; portal wiedzy o regionie dostosowany 
do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami; e-narzędzia 

 

17. 
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 zakończony:  
Zrealizowano prace związane z wymianą instalacji elektrycznej, instalacji 
kablowej systemów scenicznych oraz systemów niskoprądowych dla 
obiektu Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 oraz 
wykonano instalację Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego dla 
obiektów Pl. Św. Ducha 1 i Pl. Św. Ducha 2. Prace wykonano pod 
nadzorem inspektorów nadzoru i projektanta. 

18. 

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:  
uzyskanie pozwolenie MWKZ oraz pozwolenia na budowę – dla 
zagospodarowania terenu na zapleczu budynku WBP, wizualizacja 
terenu Zielonej Czytelni; budowa fundamentów pod rzeźbę i montaż 
rzeźby pomnikowej Premiera Węgier Pala Telekiego. 
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19. 

Teatr im. 
Stanisława 
Ignacego 
Witkiewicza 
w Zakopanem 
 

SCENA ATELIER przy Teatrze 
Witkacego w Zakopanem 
 
EOG_planowne dofinansowanie 
2017-2023 

10 521,17 
 

UE: 8 030,00 
 

BWM: 2 491,17 

Projekt w trakcie realizacji: 
wniosek aplikacyjny i studium wykonalności wraz z niezbędnymi 
załącznikami niezbędnymi w konkursie EOG.  
 

20. 
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 zakończony: 
Zakończono prace związane z wymianą instalacji c.o. 

21. 
Muzeum 
Archeologiczne 
w Krakowie 

Nowe przestrzenie kultury 
Muzeum Archeologicznego 
w Krakowie 
 
EOG_planowane 
dofinansowanie 
2019-2022 

9 768,25 
 

UE: 8 524,36 
 

BWM: 473,91 
 

NFRZK: 328,12 

Projekt w trakcie realizacji: 
Wykonanie projektu budowlanego zamiennego oraz projektu 
wykonawczego 
 
uwaga: W listopadzie 2020 r. MKiDN wybrało projekty do 
dofinansowania w ramach EOG – Teatr Witkacego nie znalazł się na liście 
dofinansowanych projektów. 

22. 
Muzeum 
Archeologiczne 
w Krakowie 

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

3 337,58 
 

UE: 0 
 

BWM: 2 062,50 
 

NFRZK: 1 275,08 

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

 

23. 

Muzeum - 
Nadwiślański Park 
Etnograficzny 
w Wygiełzowie 
i Zamek Lipowiec 

Małopolskie Muzeum 
Pożarnictwa w Alwerni - budowa 
nowego oddziału Muzeum 
Nadwiślański Park Etnograficzny 
w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec 
 
2020-2023 

12 705,20 
 

UE: 8 100,00 
 

BWM: 4 605,20 

Projekt w trakcie realizacji: 
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej (w tym m.in. koncepcja 
funkcjonalno-architektoniczna, opinie, operaty, mapy); wybór inwestora 
zastępczego; ogłoszeni i rozstrzygnięcie przetargu dot. wyboru 
wykonawcy dokumentacji projektowej; opracowanie dokumentacji 
aplikacyjnej. 
 
Uwaga: Projekt zainicjonowany w 2020 roku – wprowadzenie do 
dokumentów strategicznych Województwa Małopolskiego tj. 
Wieloletniej Prognozy Finansowej i Małopolskiego Planu Inwestycyjnego 
na lata 2015-2023.  

24. 

Małopolskie 
Centrum Kultury 
SOKÓŁ w Nowym 
Sączu 

Udostępnianie zasobów 
dziedzictwa - Utworzenie 
Instytutu Dziedzictwa 
Niematerialnego Ludów 
Karpackich – etap pierwszy 
 
2020-2022 

2 332,42 
 

UE: 0,00 
 

BWM: 2 332,42 

Projekt w trakcie realizacji: 
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zamontowanie 
monitoringu, wyposażenie obiektu w sprzęt podstawowy – I etap 
 
Uwaga: Projekt zainicjonowany w 2020 roku - wprowadzenie do 
dokumentów strategicznych Województwa Małopolskiego tj. 
Wieloletniej Prognozy Finansowej i Małopolskiego Planu Inwestycyjnego 
na lata 2015-2023. 
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25. 

Muzeum 
Tatrzańskie 
im. dra Tytusa 
Chałubińskiego 
w Zakopanem 

Utworzenie Muzeum Palace 
 
2020-2023 

16 235,29 
 

UE: 12 000,00 
 

BWM: 4 235,29 

Projekt w trakcie realizacji: 
Przygotowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej dla Muzeum Palace; 
przygotowanie kosztorysów, ekspertyzy, opinie i konsultacje; 
przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami; 
wykonanie wstępnej ekspertyzy p.poż.; konsultacje i badania 
archeologiczne, konserwatorskie, geologiczne, stratygraficzne; mapy, 
ekspertyzy, analizy, strategie; przygotowanie i ogłoszenie przetargu na 
prace projektowe i wybór wykonawcy; stworzenie OPZ dla aranżacji 
wystawy i działalności merytorycznej oraz dla dokumentacji projektowej; 
opracowanie koncepcji programowej działalności kulturalnej z 
założeniami i kierunkami do scenariusza wystawy koncepcji 
programowej działalności edukacyjnej; poszukiwanie materiałów, 
archiwaliów, eksponatów, wywiady, digitalizacja pamiątek i materiałów 
archiwalnych; rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej; 
analiza struktury organizacyjnej Muzeum Tatrzańskiego oraz planowane 
zmiany. 
 
Uwaga: Projekt zainicjonowany w 2020 roku – wprowadzenie do 
dokumentów strategicznych Województwa Małopolskiego tj. 
Wieloletniej Prognozy Finansowej i Małopolskiego Planu Inwestycyjnego 
na lata 2015-2023. 

 


