Projekt Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim
Nr projektu: POIS.08.01.00-00-0098/17
Nr umowy o dofinansowanie: POIS.08.01.00-00-0098/17-00
Beneficjent: Gmina Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie
Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu są prace budowlane konserwatorskie, restauratorskie przy obiektach zabytkowych: Zamku
Piastowskim, Kościele p.w. Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim, nawierzchni przy Kościele
Parafialnym pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim oraz zakup wyposażenia do realizacji przyszłej
oferty kulturalnej. Zakres projektu obejmuje: odbudowę skrzydeł Zamku Piastowskiego, remont zniszczonego
bunkra z okresu drugiej wojny światowej, utworzenie szlaku turystycznego, utworzenie Ogrodu Świętej Jadwigi
Śląskiej, zakup multimediów, remont otoczenia kościoła, przystosowanej dla zwiedzających wieży kościoła,
utworzenie parku Świętej Jadwigi Śląskiej, renowacji organów piszczałkowych i prospektu organowego w
Kościele p.w. Św. Jadwigi Śląskiej.
Cele projektu
Celem projektu jest utworzenie w Krośnie Odrzańskim nowoczesnego miejsca spotkań z historią: regionalną i
ponadregionalną. W ramach projektu planowana jest bowiem renowacja zabytkowych obiektów Zamku
Piastowskiego i Kościoła p.w. Świętej Jadwigi Śląskiej – unikatowych obiektów dziedzictwa piastowskiego w
Polsce oraz utworzenie ciągu edukacyjno-spacerowego poprzez połączenie ww. obiektów. W wyniku renowacji
Zamku powstaną nowe powierzchnie zaadaptowane na działalność kulturalną. Efektem realizacji projektu będzie
stworzenie oferty kulturalnej. Wnioskodawca i Operator projektu będą realizować działania takie jak: wystawy,
projekty edukacyjne, artystyczne, które służyć będą prezentacji piastowskiego dziedzictwa kulturalnego jako
ważnego elementu dziedzictwa Polski.
Celem głównym projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury w Gminie
Krosno Odrzańskie poprzez renowację zabytkowych obiektów oraz wzbogacenie oferty kulturalnej.
Zaplanowane w projekcie działania gwarantują osiągnięcie celu głównego, w zakresie:
- poprawy dostępności do kultury,
- poprawy jakości oferty kulturalnej i edukacji artystycznej.
Ww. cele projektu będą osiągnięte poprzez realizację celów szczegółowych:
- poprawa jakości infrastruktury kulturalnej w regionie,
- zapewnienie dostępu do kultury osobom niepełnosprawnym,
- utworzenie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w rejonie krośnieńskim,
- utworzenie spójnego systemu informacji o walorach kulturowych regionu.
Zakres Projektu:
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Wynagrodzenia za opracowanie planów i projektów.
Roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków:
Roboty budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim.
Roboty budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy Kościele p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w
Krośnie Odrzańskim.
Remont i roboty konserwatorskie nawierzchni przy Kościele Parafialnym pw. Św. Jadwigi Śląskiej w
Krośnie Odrzańskim łącznie z odwodnieniem budynku.
Urządzenia techniczne i maszyny lub sprzęt, w tym:
zakup systemów i sprzętu multimedialnego,
utworzenie spójnego szlaku zwiedzania łączącego Zamek Piastowski z placem Świętej Jadwigi
Śląskiej,
utworzenie Ogrodu Świętej Jadwigi Śląskiej przyległego do Zamku Piastowskiego,
utworzenie parku Świętej Jadwigi Śląskiej na terenie zielonym przyległym do Kościoła.
Informacja i promocja.
Nadzór budowlany.
Zarządzanie projektem.

Planowane efekty
Planowane efekty projektu to m.in.:
 rozwój kultury w skali ponadregionalnej oraz lokalnych ośrodków kultury,
 promocja miasta, regionu i kraju,
 pojawienie się dodatkowych atrakcji turystycznych na terenie gminy i związana z nią promocja gminy i
regionu,
 budowanie i rozwijanie pozytywnych postaw społecznych oraz patriotyzmu na poziomie kraju i
lokalnym,
 poprawa jakości infrastruktury publicznej,
 wzrost poziomu kapitału społecznego:
- ułatwienia w organizowaniu i planowaniu imprez i wydarzeń,
- większa tolerancja dla różnych kultur,
- wzrost możliwości prezentacji lokalnego dorobku kulturalnego,
 poprawa perspektyw rozwoju zawodowego i zatrudnienia,
 nowe możliwości spędzania wolnego czasu,
 korzyści z tytułu zajęć kulturalnych,
 wzrost zatrudnienie z tytułu pobudzenia lokalnej gospodarki.
Całkowita wartość projektu: 21 762 700,00 PLN
Kwota dofinansowania: 15 069 034,96 PLN
Okres realizacji projektu: 05.01.2017 r. - 31.12.2023 r.
Zgłaszanie nieprawidłowości
Informujemy również, że istnieje mechanizm informujący o potencjalnych nieprawidłowościach lub
nadużyciach finansowych, umożliwiający zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dotyczących
projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko i
przekazanie informacji, poprzez specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub elektroniczny
system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej pod linkiem:
http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

