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I. Realizacja wskaźników Programu rozwoju kultury w województwie łódzkim na lata 2014-2020  

w 2016 roku 
 

Zgodnie z Programem rozwoju kultury w województwie łódzkim na lata 2014-2020 przyjętym uchwałą Zarząd Województwa Łódzkiego nr 767/14  

z dn. 25 czerwca 2014 r. oraz wykazem wskaźników i harmonogramem realizacji Programu Departament Kultury i Edukacji planowo realizował założone cele 

wskazane w Harmonogramie (zob. Załącznik 1 do niniejszego Sprawozdania). Na 22 niezrealizowane wskaźniki jeden został zrealizowany w 2016 r.  

Z pozostałych wskaźników - 9 znajduje się w fazie realizacji.  

Zrealizowano następujące wskaźniki: 

 Liczba cyklicznych konferencji regionalnych poświęconych rozwojowi sektora kultury w województwie łódzkim – w 2016 r. osiągnięto żądany 

wskaźnik dwóch konferencji. W stały kalendarz wydarzeń wpisała się konferencja pn. „+/- kultura - Forum Instytucji Kultury Województwa 

Łódzkiego” (2 spotkania w 2016 roku – w siedzibie ŁDK w Łodzi i w Sieradzkim Centrum Kultury w Sieradzu). Zakłada się, że Forum Instytucji Kultury 

da też początek realizacji wskaźnika Liczba sieci instytucji kultury w województwie łódzkim. 

W trakcie realizacji znajdują się wskaźniki: 

 Liczba sieci instytucji kultury w województwie łódzkim  - w trakcie realizacji. Forum Instytucji Kultury Województwa Łódzkiego zainicjowane przez 

ŁDK w swoim założeniu ma dać początek sieci domów kultury w województwie łódzkim. 

 Liczba wspólnych przedsięwzięć szkół/placówek edukacyjnych i instytucji kultury dotyczących tworzenia programów i wdrażania edukacji 

kulturalnej – wskaźnik w trakcie realizacji. Muzeum Sztuki w Łodzi dzięki finansowaniu z Narodowego Centrum Kultury (program „Bardzo Młoda 

Kultura”) rozpoczęło wieloletni projekt  wspierania edukacji kulturowej „Koalicje kultury” (2016-2018) obejmujący diagnozę stanu edukacji 

kulturowej i potrzeb, mapowanie i sieciowanie edukatorów, szkolenia, program grantowy. W ramach programu grantowego w 2016 roku 

dofinansowano jeden projekt pochodzący z instytucji kultury z regionu promujący współpracę międzysektorową (projekt „Jak to z pismem i książką 

było" realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną wspólnie z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Gomunicach). 
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 Liczba kompleksowych programów praktyk studentów szkół artystycznych w instytucjach kultury samorządu województwa łódzkiego – wskaźnik 

znajduje się w fazie analiz i weryfikacji, z ankiety wysłanej do instytucji kultury SWŁ wynika brak zainteresowania instytucji tego typu działaniami 

(brak możliwości lokalowych, finansowych). 

 Liczba przeprowadzonych badań potrzeb i oczekiwań  odbiorców oferty kulturalnej w województwie łódzkim – wskaźnik w trakcie realizacji. 

Łódzki Dom Kultury zrealizował badanie projekt badawczy „Badanie i ewaluacja projektów Amatorskiego Ruchu Artystycznego skierowanych do 

dzieci do 15 r. ż. z terenu woj. łódzkiego”. Projekt ma na celu zbadanie i ewaluację aktywności projektowej domów kultury wynikającej z działalności 

Amatorskiego Ruchu Artystycznego jako oddolnej inicjatywy artystycznej mieszkańców województwa łódzkiego. Projekt umożliwi rozpoznanie 

potencjału kulturotwórczego i stworzenie mapy istotnych i wymagających wsparcia punktów związanych z aktywnością projektową w ramach ARA  

w regionie łódzkim. Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 Liczba kompleksowych projektów digitalizacyjnych dotyczących zasobów kultury w województwie łódzkim – wskaźnik w trakcie realizacji. Swoje 

koncepcje projektów digitalizacyjnych zrealizują w 2017 i 2018 roku instytucje kultury Samorządu Województwa Łódzkiego: Muzeum Sztuki w Łodzi 

(Nowoczesny system dostępu do oferty Muzeum Sztuki w Łodzi) oraz Teatr Wielki w Łodzi (Digitalizacja i upowszechnienie zasobów artystycznych 

Teatru Wielkiego w Łodzi); projekty te pozyskały dofinansowanie w ramach RPOWŁ 2014-2020. W przypadku Muzeum Sztuki w Łodzi wyniku 

realizacji projektu nastąpi wdrożenie 3 e-usług skierowanych do bezpośrednich odbiorów powstałego portalu: rezerwacji biletu, zakup biletu oraz 

rezerwacji zasobów muzealnych. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że projekt jest kontynuacją prac digitalizacyjnych realizowanych w latach 2011-2015, 

które służą zabezpieczeniu i szerokiemu udostępnieniu zbiorów Muzeum. Natomiast projekt Teatru Wielkiego w Łodzi to całkowita nowość jeśli 

chodzi o digitalizację w instytucjach artystycznych – zakres projektu obejmuje digitalizację zasobów artystycznych Teatru Wielkiego w Łodzi  

i upowszechnienie zdigitalizowanych treści w Cyfrowym Muzeum Teatru Wielkiego w Łodzi (CMTWŁ). Projekt przewiduje także zakup sprzętu wraz  

z niezbędnym oprogramowaniem. Utworzenie CMTWŁ będzie miało na celu długoterminową ochronę materiałów archiwalnych przy wykorzystaniu 

technologii cyfrowych (całkowita wartość projektu: 914 713,23 zł, wartość dofinansowania z EFRR: 296 702,70 zł). 

 Liczba nowych zrealizowanych projektów modernizacyjnych instytucji kultury SWŁ dostosowujących instytucje do potrzeb współczesnych 

odbiorców – wskaźnik w trakcie realizacji. Instytucje kultury SWŁ w 2016 roku przygotowały i złożyły wnioski dotyczące poprawy infrastruktury  

w ramach RPO WŁ i POIiŚ 2014-2020; w przypadku Muzeum Sztuki w Łodzi dwa wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i są w fazie realizacji, 

instytucja zrealizuje dwie inwestycje - remont zabytkowej siedziby (Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi - Gdańska 43, wartość 

projektu: 17,6 mln PLN) z dofinansowaniem z POIiŚ w wysokości: 12,2 mln zł i budowę magazynu studyjnego (Magazyn studyjny dla Muzeum Sztuki 

w Łodzi - budynek J, wartość projektu 9,4 mln zł) - dotacja wynosi 6,6 mln zł.  
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 Liczba wdrożonych innowacyjnych działań/rozwiązań zapewniających wsparcie merytoryczne dla indywidualnych odbiorców oferty kulturalnej 

instytucji kultury SWŁ – wskaźnik w trakcie realizacji, należy odnotować, ze Muzeum Sztuki w Łodzi rozpoczęło pracę nad elektronicznym systemem 

zakupu biletów i systemem prezentacji oferty w wersji cyfrowej – projekt pn. Nowoczesny system dostępu do oferty Muzeum Sztuki w Łodzi 

zakończony będzie w 2017 r. (dofinansowano go w ramach RPO WŁ 2014-2020). Całkowita wartość projektu wynosi:  825 453 zł, dofinansowanie: 

425 500 zł. 

 Liczba zrealizowanych konkursów dotacyjnych dotyczących kompleksowych rewitalizacji przestrzeni miejskich (w ujęciu infrastrukturalnym  

i społecznym) - w trakcie realizacji znajdują się konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020 (oś priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu), należy odnotować że warunkiem udziału w konkursie jest spójność  

z zapisami Programu rozwoju kultury w województwie łódzkim na lata 2014-2020. 

 Liczba międzynarodowych projektów kulturalnych (wieloletnich, cyklicznych, stale obecnych w programie działań) realizowanych przez instytucje 

kultury SWŁ w partnerstwie z instytucjami z zagranicy – wskaźnik w trakcie realizacji. W 2016 roku Teatr Wielki w Łodzi ogłosił Międzynarodowy 

konkurs kompozytorski na operę „Człowiek z Manufaktury” (konkurs  skierowany do kompozytorów – studentów  oraz  absolwentów  polskich  

i zagranicznych  uczelni muzycznych na skomponowanie opery do libretta Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk na solistów, chór mieszany, balet  

i orkiestrę symfoniczną). Libretto nawiązuje do  historii  Łodzi, przywołując postać „Króla bawełny” Izraela Kalmanowicza Poznańskiego. Do udziału  

w konkursie zgłosiło się 40 kompozytorów. Kolejne etapy konkursu odbędą się w latach 2017-2018. Prapremierę opery zaplanowano w listopadzie 

2018 roku w siedzibie Teatru. 

Ponadto trzeba odnotować, że w 2015 r. i 2016 roku Województwo Łódzkie wraz z Muzeum Sztuki w Łodzi uczestniczyło w projekcie europejskim 

pn. „Culture for cities and regions” realizowanym przez sieci EUROCITIES i ERRIN w ramach programu Kreatywna Europa.  Projekt zakładał wymianę 

dobrych praktyk w sektorze kultury na obszarze Unii Europejskiej. Aplikacja Województwa, opisująca działania edukacyjne Muzeum Sztuki w Łodzi 

uzyskała aprobatę liderów projektu. W terminie 24-25 marca 2016 r. dla przedstawicieli europejskich regionów w województwie łódzkim została 

zorganizowana wizyta studyjna. Spotkanie było poświęcone tematyce rewitalizacji w oparciu o doświadczenia i projekty realizowane przez Muzeum 

Sztuki w Łodzi. Zrealizowany projekt ma dać początek realizacji kolejnych międzynarodowych projektów i ułatwić budowę partnerstw europejskich. 

 

 

 

 

http://www.rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/1212-szkolenia-dla-beneficjentow-i-potencjalnych-beneficjentow-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-lodzkiego-na-lata-2014-2020
http://www.rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/1212-szkolenia-dla-beneficjentow-i-potencjalnych-beneficjentow-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-lodzkiego-na-lata-2014-2020
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Tab.1 Realizacja wskaźników za 2016 rok wraz z komentarzem 

Cele 
strategiczne 

Wskaźniki 
realizacji 

Programu rozwoju 
kultury w 

województwie 
łódzkim na lata 

2014-2020 

Stan  
na 

31.12.2014  

Realizacja  
na 

31.12.2015 

Realizacja 
na 

10.2016 

Stan 
docelowy  
na 2020 r. 

Uwagi 

I. Wzmocnienie 
identyfikacji 
regionalnej 

Liczba kompleksowych 
programów edukacji 
regionalnej w 
województwie 
łódzkim  

0 0 0 1 W programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok 
wprowadzono zadanie: Realizowanie programów edukacji regionalnej 
(przedszkolne, szkolne i pozaszkolne), autorskich ścieżek edukacyjnych, 
szkoleń, konferencji oraz warsztatów skierowanych do nauczycieli, w 
konkursie dla organizacji pozarządowych jedna oferta w ramach tego 
zadania otrzymała dofinansowanie(„Jak to drzewiej bywało - 
interdyscyplinarne działania warsztatowe", Gminne Stowarzyszenie 
Gospodyń Wiejskich, Szadek, pow. zduńskowolski) jednak charakter 
zadania nie spełnia wymogów założonego wskaźnika. Ze względu na 
brak organizacji zainteresowanych realizacją tego typu zadań w ujęciu 
rocznym konkurs tego typu nie będzie ponowiony w 2017 roku. 
Departament przeanalizuje inne możliwości realizacji programów 
edukacji regionalnej. 

Liczba sieci instytucji 
kultury w 
województwie 
łódzkim 

31 3 3 4 Forum Instytucji Kultury Województwa Łódzkiego zainicjowane przez 
ŁDK w swoim założeniu ma dać początek sieci domów kultury w 
województwie łódzkim. W 2016 roku idea spotkań/konferencji była 
kontynuowana (spotkania odbyły się w Łodzi i Sieradzu), nie doszło do 
formalnego utworzenia sieci. 

Liczba cyklicznych 
konferencji 

12 1 2 2 Forum Instytucji Kultury Województwa Łódzkiego zainicjowane przez 
ŁDK w 2015 roku dało początek drugiej cyklicznej konferencji. Zakłada 

                                                           
1
 Sieć Kin Cyfrowych Województwa Łódzkiego, Sieć Bibliotek Samorządowych w województwie łódzkim, Konferencje Dyrektorów i Kustoszy Muzeów regionalnych Województwa Łódzkiego, docelowo – kolejną siecią 

powinna być sieć domów kultury. 
2 Konferencja Dyrektorów i Kustoszy Muzeów regionalnych województwa łódzkiego, docelowo – istotna byłaby coroczna lub odbywająca się w cyklu co dwa lata konferencja środowisk kultury np. kongres, forum etc. 
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regionalnych 
poświęconych 
rozwojowi sektora 
kultury w 
województwie 
łódzkim 

się że organizacja Forum ( w 2016 roku zorganizowano je dwukrotnie) 
będzie stałym trwałym wydarzeniem służącym wymianie poglądów  
i wiedzy w sektorze kultury w regionie. 

Liczba lokalnych 
programów i strategii 
rozwoju kultury

3
 

1 0 0 5 W 2016 roku miasta w regionie poza Łodzią nie posiadały strategii 
kulturalnych. Należy odnotować że miasta (planujące rewitalizacje) 
skupione były na przygotowaniu Lokalnych Programów Rewitalizacji 
stanowiących podstawowy warunek dofinansowania w ramach RPO WŁ. 

II. Rozwój 
kompetencji 
kulturowych 

Liczba programów 
wsparcia dla 
nauczycieli 
przedmiotów: 
plastyka, muzyka, 
wiedza o kulturze, 
historia muzyki, 
historia sztuki 

0 0 0 24 - 

Liczba wspólnych 
przedsięwzięć 
szkół/placówek 
edukacyjnych i 
instytucji kultury 
dotyczących tworzenia 
programów i 
wdrażania edukacji 
kulturalnej

5
 

1 0 2 6 Muzeum Sztuki w Łodzi dzięki finansowaniu z Narodowego Centrum 
Kultury (Program „Bardzo Młoda Kultura”) rozpoczęło wieloletni projekt  
wspierania edukacji kulturowej „Koalicje kultury” obejmujący diagnozę 
stanu edukacji kulturowej i potrzeb, mapowanie i sieciowanie 
edukatorów, szkolenia, program grantowy (do tegorocznej edycji 
zgłoszono ponad 90 projektów. Spośród nich wybrano 10 najlepiej 
realizujących założenia programu w tym jedynie jeden projekt 
pochodzący z instytucji kultury z regionu, pozostałe wsparcie trafiło do 
NGO i animatorów). Wskaźnik znajduje się zatem w fazie realizacji. 

Liczba kampanii 
społecznych 
zachęcających 
mieszkańców 
województwa do 

0 0 0 1 - 

                                                           
3 Lokalną strategię posiada Łódź, powinny posiadać ją także największe miasta powiatowe. 
4 Powinny powstać przynajmniej dwa programy:  z zakresu sztuk plastycznych i z zakresu muzyki. 
5 Istotne jest aby każda instytucja kultury SWŁ realizowała stałą współpracę programową ze szkołami/ uczelniami/placówkami edukacyjnymi w formie stałego programu współpracy, w 2014 r. taką programową 
współpracę ze szkołami muzycznymi prowadziła Filharmonia Łódzka wspierając m.in. projekt Dziecięcej i Młodzieżowej Orkiestry WŁ. 
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podnoszenia 
kompetencji 
kulturowych 

Liczba kompleksowych 
programów praktyk 
studentów szkół 
artystycznych  
w instytucjach kultury 
samorządu 
województwa 
łódzkiego 

0 0 0 36 Departament zbadał w 2016 roku potrzeby i możliwości związane z 
praktykami w instytucjach kultury, 4 na 7 instytucji kultury SWŁ byłoby 
zainteresowane programem praktyk, jednak nie są to instytucje 
artystyczne. Jedynie Teatr im. Stefana Jaracza w przypadku 
dodatkowego finansowania rozważałby rozszerzenie dotychczasowych 
praktyk. Wskaźnik i możliwość jego realizacji znajduje się w fazie analiz. 

III. Partycypacja 
 

Liczba programów 
instytucji kultury 
opracowanych przez 
instytucje przy 
zaangażowaniu 
odbiorców oferty

7
 

0 0 0 7 - 

Liczba kampanii 
społecznych 
promujących 
uczestnictwo w życiu 
kulturalnym 
województwa 
łódzkiego 

0 1 1 1 Wskaźnik zrealizowano w 2015 r. Zrealizowano projekt „Tu jest kino! 
Promocja sektora audiowizualnego i kultury filmowej w województwie 
łódzkim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Działanie III.2 
Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Oś 
Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. 

IV. 
Profesjonalizacja 
sektora kultury 

Liczba systemowych 
rozwiązań dotyczących 
wymiany kadr kultury 
w województwie 
łódzkim

8
 (liczba 

wdrożonych 
programów 
restrukturyzacyjnych i 

0 0 0 1 - 

                                                           
6 Uwzględniono artystyczne instytucje kultury SWŁ (Teatr im. S. Jaracza, Teatr Wielki w Łodzi, Filharmonię Łódzką) 
7 Zakłada się, że programy działania/programy działalności merytorycznej instytucji kultury SWŁ będą opracowywane przy udziale/konsultacji odbiorców 
8 W 2014 r. Łódzki Dom Kultury zakończył realizację projektu badawczego mającego na celu analizę kompetencji kadr kultury w województwie łódzkim, konieczne są systemowe rozwiązania dotyczące możliwości 
wymiany kadr i podnoszenia ich kompetencji. 
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programów typu 
outplacement w 
instytucjach kultury w 
województwie 
łódzkim) 

Liczba 
przeprowadzonych 
badań potrzeb i 
oczekiwań  odbiorców 
oferty kulturalnej w 
województwie 
łódzkim

9
 

0 1 2 7 W 2015 r. Łódzki Dom Kultury zakończył realizację projektu badawczego 
„Wpływ zmiany formuły działania Łódzkiego Domu Kultury na 
partycypację w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego” 
dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury.  
W 2016 r. ŁDK realizował projekt badawczy „Badanie i ewaluacja 
projektów Amatorskiego Ruchu Artystycznego skierowanych do dzieci 
do 15 r. ż. z terenu woj. łódzkiego”. Projekt ma na celu zbadanie i 
ewaluację aktywności projektowej domów kultury wynikającej z 
działalności Amatorskiego Ruchu Artystycznego jako oddolnej inicjatywy 
artystycznej mieszkańców województwa łódzkiego. Projekt umożliwi 
rozpoznanie potencjału kulturotwórczego i stworzenie mapy istotnych i 
wymagających wsparcia punktów związanych z aktywnością projektową 
w ramach ARA w regionie łódzkim. Projekt dofinansowano ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

V. Instytucje 
otwarte dla 
wszystkich 

Liczba kompleksowych 
projektów 
digitalizacyjnych 
dotyczących zasobów 
kultury w 
województwie 
łódzkim

10
 

0 0 0 1 Swoje koncepcje projektów digitalizacyjnych zrealizują w 2017 i 2018 
roku instytucje kultury Samorządu Województwa Łódzkiego: Muzeum 
Sztuki w Łodzi (Nowoczesny system dostępu do oferty Muzeum Sztuki  
w Łodzi) oraz Teatr Wielki w Łodzi (Digitalizacja i upowszechnienie 
zasobów artystycznych Teatru Wielkiego w Łodzi).  

Liczba nowych 
zrealizowanych 
projektów 
modernizacyjnych 
instytucji kultury SWŁ 
dostosowujących 
instytucje do potrzeb 

0 0 0 2 Instytucje kultury SWŁ w 2016 roku przygotowały i złożyły wnioski 
dotyczące poprawy infrastruktury w ramach RPO WŁ i POIiŚ, w 
przypadku Muzeum Sztuki w Łodzi dwa wnioski zostały rozpatrzone 
pozytywnie i są w fazie realizacji. 

                                                           
9 Zakłada się, że każda z instytucji kultury SWŁ powinna rokrocznie prowadzić badania publiczności 
10 Chodzi o projekty o zasięgu regionalnym, nierealizowane jedynie przez pojedyncze instytucje, ale przez kilka instytucji i ich sieci (np. cyfrowe muzea województwa łódzkiego) 
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współczesnych 
odbiorców

11
  

Liczba wdrożonych 
innowacyjnych 
działań/rozwiązań 
zapewniających 
wsparcie 
merytoryczne dla 
indywidualnych 
odbiorców oferty 
kulturalnej instytucji 
kultury SWŁ 

112 0 1 4 Muzeum Sztuki realizuje projekt związany ze sprzedażą elektronicznych 
biletów. 

VI. Włączenie 
instytucji kultury w 
międzynarodowy 
obieg 

Liczba 
międzynarodowych 
projektów 
kulturalnych 
(wieloletnich, 
cyklicznych, stale 
obecnych w programie 
działań) realizowanych 
przez instytucje 
kultury SWŁ w 
partnerstwie z 
instytucjami z 
zagranicy 

213 0 1 4 Teatr Wielki w Łodzi ogłosił w 2016 roku Międzynarodowy konkurs 
kompozytorski na operę "CZŁOWIEK Z MANUFAKTURY". Kolejne etapy 
konkursu odbędą się w latach 2017-2018. Prapremierę opery 
zaplanowano w listopadzie 2018 roku w siedzibie Teatru.  
 
Ponadto w 2015 r. i 2016 roku Województwo Łódzkie wraz z Muzeum 
Sztuki w Łodzi uczestniczyło w projekcie europejskim pn. „Culture for 
cities and regions” realizowanym przez sieci EUROCITIES i ERRIN w 
ramach programu Kreatywna Europa. Projekt ma zainicjować 
współpracę instytucji kultury SWŁ z instytucjami zagranicznymi oraz 
pobudzić instytucje do budowania stałych partnerstw zagranicznych. 
Wskaźnik znajduje się zatem w trakcie realizacji. 

VII. Wykorzystanie 
obszarów  
i obiektów 
zabytkowych na 
cele związane z 
działalnością 
kulturalną/Zabytki 

Liczba zrealizowanych 
konkursów 
dotacyjnych 
dotyczących 
organizacji nowych 
wydarzeń kulturalnych 
w zabytkach 

0 0 0 4 - 

                                                           
11 Dwie instytucje kultury SWŁ wymagają działań modernizacyjnych w głównych siedzibach: ŁDK i Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi 
12 System „Poszepty” w Muzeum Sztuki Pałac Herbsta w Łodzi. 
13 Festiwal Nowa Klasyka Europy, Łódzkie Spotkania Baletowe – są w tej chwili jedynymi cyklicznymi wydarzeniami międzynarodowymi, docelowo zarówno ŁDK, Muzea jak i Filharmonia powinny zrealizować jeden 
projekt międzynarodowy o cyklicznym charakterze 
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dla kultury i 
turystyki 

znajdujących się na 
europejskich szlakach 
kulturowych w 
województwie 
łódzkim

14
 

Liczba zrealizowanych 
projektów naukowych 
i badawczych 
popularyzujących 
wiedzę o dziedzictwie 
materialnym 
województwa 
łódzkiego 

0 1 1 4 Departament Kultury i Edukacji w 2015 roku opublikował „Katalog 
Budownictwa Regionalnego” i zbudował stronę 
www.dziedzictwo.lodzkie.pl 

Liczba zrealizowanych 
konkursów 
dotacyjnych 
dotyczących 
kompleksowych 
rewitalizacji 
przestrzeni miejskich 
(w ujęciu 
infrastrukturalnym i 
społecznym)

15
 

0 0 1 2 W trakcie realizacji znajdują się konkursy w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś 
priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu) 

 

VIII. Estetyczna 
przestrzeń 
publiczna/ 
spójność 
przestrzenna 

Liczba zrealizowanych 
w województwie 
łódzkim forów 
obywatelskich, 
kampanii społecznych, 
informacyjnych i 
edukacyjnych 
dotyczących dbałości o 
przestrzeń publiczną i 
zachowania estetyki 

0 0 0 1 - 

                                                           
14Konkursy dla organizacji pozarządowych, których priorytetem byłaby organizacja wydarzenia w zabytku. 
15 Rozumianych jako konkursy z budżetu SWŁ ale i dofinansowane ze środków UE. 

http://www.rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/1212-szkolenia-dla-beneficjentow-i-potencjalnych-beneficjentow-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-lodzkiego-na-lata-2014-2020
http://www.rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/1212-szkolenia-dla-beneficjentow-i-potencjalnych-beneficjentow-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-lodzkiego-na-lata-2014-2020
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przestrzeni 

IX. Uruchomienie 
potencjału 
przemysłów 
kultury oraz 
przemysłów 
kreatywnych 

Liczba stworzonych i 
wdrożonych metod i 
narzędzi 
umożliwiających i 
ułatwiających 
współpracę artystów z 
biznesem 

116 0 0 3 - 

Liczba programów 
stażowych/ praktyk 
dla absolwentów 
kierunków związanych  
z modą i filmem w 
przedsiębiorstwach w 
województwie 
łódzkim 

0 0 0 3 - 

Liczba programów 

szkoleniowych, 

systemowych działań 

edukacyjnych, 

projektów wymiany 

praktyk w zakresie 

ginących zawodów 

związanych z sektorem 

kultury 

0 0 0 3 - 

 

                                                           
16 Na chwilę obecną takim „narzędziem” jest Art Inkubator (którego powstanie zostało sfinansowane przy udziale środków UE w ramach RPO WŁ), przez „narzędzie” należy też rozumieć konkursy grantowe, 
inkubatory przedsiębiorczości, stypendia, programy stażowe. 



Załącznik nr. 1 do Sprawozdania - Harmonogram wdrażania Programu 
 

                                - zakładany termin w którym wskaźnik zostanie zrealizowany 

Harmonogram realizacji Programu rozwoju kultury w województwie łódzkim na lata 2014-2020         

Cele strategiczne Wskaźniki 
Stan na 

31.12.2014 

Stan 
docelowy 

w 2020  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

I. Wzmocnienie identyfikacji regionalnej 

Liczba kompleksowych programów 
edukacji regionalnej w województwie 
łódzkim  

0 1 

            

Liczba sieci instytucji kultury w 
województwie łódzkim 

3 4 
            

Liczba cyklicznych konferencji 
regionalnych poświęconych rozwojowi 
sektora kultury w województwie 
łódzkim 

1 2 

            

Liczba lokalnych programów i strategii 
rozwoju kultury 

1 5 
            

II. Rozwój kompetencji kulturowych 

Liczba programów wsparcia dla 
nauczycieli przedmiotów: plastyka, 
muzyka, wiedza o kulturze, historia 
muzyki, historia sztuki 

0 2 

            

Liczba wspólnych przedsięwzięć 
szkół/placówek edukacyjnych i instytucji 
kultury dotyczących tworzenia 
programów i wdrażania edukacji 
kulturalnej 

1 6 
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Liczba kampanii społecznych 
zachęcających mieszkańców 
województwa do podnoszenia 
kompetencji kulturowych 

0 1 

            

Liczba kompleksowych programów 
praktyk studentów szkół artystycznych 
w instytucjach kultury samorządu 
województwa łódzkiego 

0 3 

            

III. Partycypacja 

Liczba programów instytucji kultury 
opracowanych przez instytucje przy 
zaangażowaniu odbiorców oferty 

0 7 

            

Liczba kampanii społecznych 
promujących uczestnictwo w życiu 
kulturalnym województwa łódzkiego 

0 1 

            

IV. Profesjonalizacja sektora kultury 

Liczba systemowych rozwiązań 
dotyczących wymiany kadr kultury w 
województwie łódzkim (liczba 
wdrożonych programów 
restrukturyzacyjnych i programów typu 
outplacement w instytucjach kultury w 
województwie łódzkim) 

0 1 

            

Liczba przeprowadzonych badań potrzeb 
i oczekiwań  odbiorców oferty 
kulturalnej w województwie łódzkim 

0 7 

            

V. Instytucje otwarte dla wszystkich 
Liczba kompleksowych projektów 
digitalizacyjnych dotyczących zasobów 
kultury w województwie łódzkim 

0 1 

            



2 

 

Liczba nowych zrealizowanych 
projektów modernizacyjnych instytucji 
kultury SWŁ dostosowujących instytucje 
do potrzeb współczesnych odbiorców 

0 2 

            

Liczba wdrożonych innowacyjnych 
działań/rozwiązań zapewniających 
wsparcie merytoryczne dla 
indywidualnych odbiorców oferty 
kulturalnej instytucji kultury SWŁ 

1 4 

            

VI. Włączenie instytucji kultury w 
międzynarodowy obieg 

Liczba międzynarodowych projektów 
kulturalnych (wieloletnich, cyklicznych, 
stale obecnych w programie działań) 
realizowanych przez instytucje kultury 
SWŁ w partnerstwie z instytucjami z 
zagranicy 

2 4 

            

VII. Wykorzystanie obszarów i obiektów 
zabytkowych na cele związane z 
działalnością kulturalną/Zabytki dla 
kultury i turystyki 

Liczba zrealizowanych konkursów 
dotacyjnych dotyczących organizacji 
nowych wydarzeń kulturalnych w 
zabytkach znajdujących się na 
europejskich szlakach kulturowych w 
województwie łódzkim 

0 4 

            

Liczba zrealizowanych projektów 
naukowych i badawczych 
popularyzujących wiedzę o dziedzictwie 
materialnym województwa łódzkiego 

0 4 
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Liczba zrealizowanych konkursów 
dotacyjnych dotyczących 
kompleksowych rewitalizacji przestrzeni 
miejskich (w ujęciu infrastrukturalnym i 
społecznym) 

0 2 

            

VIII. Estetyczna przestrzeń publiczna/ 
spójność przestrzenna 

Liczba zrealizowanych w województwie 
łódzkim forów obywatelskich, kampanii 
społecznych, informacyjnych i 
edukacyjnych dotyczących dbałości o 
przestrzeń publiczną i zachowania 
estetyki przestrzeni 

0 1 

            

IX. Uruchomienie potencjału przemysłów 
kultury oraz przemysłów kreatywnych 

Liczba stworzonych i wdrożonych metod 
i narzędzi umożliwiających i 
ułatwiających współpracę artystów z 
biznesem 

1 3 

            

Liczba programów stażowych/ praktyk 
dla absolwentów kierunków związanych 
z modą i filmem w przedsiębiorstwach w 
województwie łódzkim 

0 3 

            

Liczba programów szkoleniowych, 
systemowych działań edukacyjnych, 
projektów wymiany praktyk w zakresie 
ginących zawodów związanych z 
sektorem kultury 

0 3 

            

 

 


