Kultura inwestycji
PROGRAM INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO

82%

Polaków uwaza, ze warto inwestowac w ochrone zabytków

W ciagu ostatniego roku liczba osób odwiedzajacych muzea wzrosła o

PKB

w Polsce

7,2%

2,5%

przemysł kreatywny

1,6%

sektor kultury

Czy wiesz, ze...

W Polsce jest 315 737
zabytków, z czego az
42% wymaga remontu

694 szkoły i uczelnie
artystyczne kształca
100 207 osób

11% muzeów posiada
urzadzenia
do audiodeskrypcji
dla niewidomych

Turystyke kulturowa jako cel
podrózy deklaruje 21% Polaków

Interaktywne muzea? Kultura on-line? Brak barier dla osób z niepełnosprawnosciami w dostepie
do kultury i edukacji artystycznej? Z dotacjami unijnymi mozliwe jest nie tylko przywrócenie
swietnosci zabytkom, ale przede wszystkim zwiekszenie dostepnosci oferty kulturalnej.

2,32 mld zł

dotacji z Programu
Infrastruktura i Srodowisko

Dziedzictwo kulturowe pod ochrona

Restauracja 75 zabytków
o wysokim priorytecie, m.in.:
• Pałac w Wilanowie
• obiekty sakralne Kazimierza Dolnego
• obóz koncentracyjny w Oswiecimiu
• torunska starówka

Digitalizacja bezcennych zbiorów

Nowe zycie kultowych miejsc, m.in.:

• Filmoteka Narodowa
• Jagiellonska Biblioteka Cyfrowa
• Slaska Internetowa Biblioteka Zbiorów
Zabytkowych

•
•
•
•

Opera Lesna w Sopocie
Amfiteatr Tysiaclecia w Opolu
Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu
Teatr Stary w Lublinie

Kultura w nowoczesnym wydaniu

47 nowoczesnych przestrzeni kultury, m.in.:

Mariaz kultury, nauki i historii, m.in.:

Nowy wymiar edukacji artystycznej

• Filharmonie: Podlaska, Swietokrzyska, Slaska,
Czestochowska oraz w Lublinie
• Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu
• Muzeum Sztuki i Techniki Japonskiej Manggha
w Krakowie
• Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

•
•
•
•

• 27 szkół i uczelni artystycznych
• innowacyjne kierunki, np.: wzornictwo
przemysłowe, ceramika i szkło na ASP
we Wrocławiu
• nowoczesne pracownie multimedialne
• sale koncertowe/teatralne i amfiteatry
- otwarte równiez dla społecznosci lokalnych

Centrum Nauki Kopernik
Multimedialne muzeum Fryderyka Chopina
Europejskie Centrum Solidarnosci w Gdansku
Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej
w Krakowie

Efekty
przywrócenie swietnosci
zabytkom

dostepnosc kultury
on-line

wzrost aktywnosci
kulturalnej Polaków

rozwój nowoczesnych
technologii i przemysłów
kreatywnych

Dowiedz sie wiecej o projektach dofinansowanych z Programu
Infrastruktura i Srodowisko z kolejnych infografik w prasie oraz na FB.

Wez udział
w konkursie
i wygraj nagrody!
facebook.com
/FunduszeUE

PROGRAM INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO TO JUZ PONAD 2000 PROJEKTÓW, KTÓRE ZAPEWNIAJA:
ochrone dziedzictwa kulturowego
nowatorskie szkolnictwo wyzsze
bezpieczenstwo zdrowotne
bezpieczne dostawy energii
czyste srodowisko
nowoczesny transport

120

mld zł
Artykuł jest finansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

