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Przewodniczący

Rady Miejskiej w Mosinie

Dotyczy: pismo sygn. BR.003.656.2013- wniosek radnego Jana Marciniaka

W nawiązaniu do przedłożonego wniosku radnego Jana Marciniaka z dnia 05.09.2013 r.

dotyczącego „Rewitalizacji Placu 20 Października” w konkursie organizowanym przez

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszy Norweskich, informujemy,

lż dofinansowanie projektu możliwe było z działań:

„rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kulturalne historycznych

obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem (zakup wyposażenia może

stanowić integralną część projektu)” - Plac 20 Października stanowi zespół zabytkowy

(zabytkowy układ przestrzenny) na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków z dnia 12.10.1984 r. w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków

oraz Galeria Miejska w Mosinie stanowi obiekt zabytkowy na podstawie decyzji

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 24.02.1986 r. w sprawie wpisania dobra

kultury do rejestru zabytków.

• budowa, rozbudowa, remonty i przebudowa instytucji kultury o znacznym potencjale

wpływu na społeczno-ekonomiczny rozwój regionu (zakup wyposażenia może stanowić

integralną część projektu) — planowano rozbudowę poddasza Izby Muzealnej na cele

wystawiennicze — Izba Muzealna stanowi ważny ośrodek kulturalny w regionie. Ponadto

projekt rewitalizacji Placu 20 Października przewiduje budowę pawilonu

wystawienniczego, który przy odpowiednich działaniach promocyjno kulturalnych

pełniłby rolę ośrodka kulturalnego o znacznym wpływie na społeczno-ekonomiczny

rozwój regionu.

• rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym: digitalizacja zabytków

ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i

zbiorów audio, audiowizualnych i filmowych oraz tworzenie wirtualnych instytucji

kultury (zakup wyposażenia i sprzętu służącego do digitalizacji może stanowić integralną

część projektu) — planowano digitalizację zbiorów dostępnych w Galerii Miejskiej oraz

utworzenie wirtualnej instytucji kultury.
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Podjęto również próby zdobycia partnera z tzw. Państw- Darczyńców tj. Norwegii,

Islandii lub Liechtensteinu.

Należy mieć na uwadze, iż w tego typu konkursach o dofinansowanie nigdy wprost nie

przeznacza się środków na działania inwestycyjne, wykonywane są one najczęściej jako środek

dla osiągnięcia celu kulturalnego.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż o potencjale projektu świadczyć może

zainteresowanie zewnętrznych firm konsultingowych, które kontaktowały się z Gminą Mosina z

chęcią wsparcia przedsięwzięcia w procesie składania wniosku o dofinansowania oraz

przygotowania niezbędnej dokumentacji.
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