Załącznik nr 1a
Wzór szczegółowej informacji dotyczącej przedsięwzięd priorytetowych określonych w art. 6.
1.

Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego

„Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez
poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”
2.

Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia

Beneficjent: Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim
Adres: Sudół 135 a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: (41) 33-04-550 wew. 61
fax: brak
e-mail: sekretariat@krzemionki.info
Osoba reprezentująca Beneficjenta: Włodzimierz Szczałuba – Dyrektor
tel.: (041) 33-04-550 wew. 62
e-mail: dyrektor@muzeumostrowiec.pl
Osoba 1 upoważniona do kontaktów na poziomie roboczym: Włodzimierz Szczałuba – Dyrektor
tel.: (041) 33-04-550 wew. 62
e-mail: dyrektor@muzeumostrowiec.pl
Osoba 2 upoważniona do kontaktów na poziomie roboczym: Paweł Urban - Specjalista ds. infrastruktury i
promocji muzeum
tel. 41 33-04-551 lub tel. kom. 669-970-499
e-mail: promocja@krzemionki.info, pawel.urban@muzeumostrowiec.pl
3.

Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów

 jakie cele wskazane w kontrakcie terytorialnym (art. 5 KT) dane przedsięwzięcie będzie realizowad i w jaki
sposób (w przypadku trudności z przypisaniem celów z art. 5 należy określid cele w sposób indywidualny
odnosząc się do właściwego dokumentu strategicznego – np. Strategii Rozwoju Województwa);
Projekt będzie realizowad cele rozwojowe i kierunki działao wskazane w art. 5 Kontraktu Terytorialnego (KT)
wymienione poniżej wg kolejności najlepszego wpisywania się przedsięwzięcia w poszczególny cel:
3) większe wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kultowego Województwa,
8) rozwój miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie oraz miast regionalnych
i subregionalnych,
1) poprawa jakości badao oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki (a) rozwój współpracy
między ośrodkami naukowo-badawczymi regionu z głównymi ośrodkami akademickimi w kraju poprzez realizację
wspólnych projektów badawczych, wymianę kadry naukowej pomiędzy uczelniami oraz w zakresie wykorzystania
komplementarnej infrastruktury badawczej, b) wzmocnienie ośrodka naukowo-badawczego w województwie).
Ad. 3) większe wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kultowego Województwa
W roku 2016 Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim obchodzi 50-lecie swojej
działalności. W jego skład wchodzą: Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki oraz Pałac Wielopolskich
(zespół pałacowy: Pałac Wielopolskich wraz z parkiem) znajdujące się na terenach cennych zarówno kulturowo jak
i przyrodniczo. W ramach projektu nastąpi zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w
Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez zasadniczą poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu
Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich, a w konsekwencji polepszenie oferty kulturalnej i turystycznej dotyczącej
walorów środowiska przyrodniczego i potencjału dziedzictwa kulturowego województwa świętokrzyskiego.
Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki stanowi potencjał rozwoju turystyki powiatu o znaczeniu nie
tylko krajowym, ale i międzynarodowym. Jednocześnie potencjał ten ciągle nie jest wystarczająco wykorzystany.
Przewiduje się, że realizacja projektu pozwoli zahamowad dalszy spadek ilości odwiedzających, zwłaszcza Muzeum
Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki, które pomimo czynionych inwestycji i posiadaniu wielu walorów
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kulturalnych od 2007 r. odnotowuje stałe drastyczne zmniejszenie rok do roku ilości odwiedzających turystów:
2007 r.: 59766 szt., 2015 r.: 32152 szt., tj. spadek aż o 46,20%. Ilośd odwiedzających Pałacu Wielopolskich jest
niestabilna, spadająca nawet o ok. 45% rocznie (2010 r.: 8783 szt., 2011 r.: 6589 szt., 2012 r.: 5385 szt., 2013 r.:
2948 szt., 2014 r. 5575 szt., 2015 r. 8656 szt.). Konieczne są zatem kolejne inwestycje, które pozwolą lepiej
wykorzystad istniejący potencjał przyrodniczy i kultowy województwa świętokrzyskiego oraz kraju.
Oddziałem Muzeum Historyczno-Archeologicznego, a do niedawana siedzibą, jest wymagający gruntownego
remontu XIX-wieczny Pałac Wielopolskich w ostrowieckiej dzielnicy Częstocice. Pałac wraz z parkiem,
wymagającym również zabezpieczenia i uporządkowania, składa się na zespół pałacowy, wpisany z dniem 16
września 1975 roku do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego. Jednym z najstarszych
drzew w parku jest ponad 170-letnia Lipa drobnolistna „Maria”, ustanowiona w 2008 roku Pomnikiem Przyrody.
Obwód jej pnia wynosi 392 cm, wysokośd 14 metrów. Imię „Maria” nadano drzewu w 2014 roku na cześd Marii hr.
Wielopolskiej. Zespół pałacowy znajduje się on na terenie cennym cennego wielokulturowego stanowiska
archeologicznego będącego przedmiotem badao. Odkryte w parku i opisane dymarki zostały zasypane mimo ich
waloru kulturowego. Planuje się wykonanie ekspozycji "in situ" dymarek odkrytych w parku pałacowym. Należy je
odkopad, osłonid przezroczystym materiałem (szkło lub plastik) i zabudowad wiatą. Zagadnienia archeologiczne
łączy obiekt z drugą częścią Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, tj. Muzeum
Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki.
Od roku 2001 Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim znajduje się w gronie
muzeów wpisanych do Paostwowego Rejestru Muzeów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co stanowi
potwierdzenie wysokiego poziomu działalności merytorycznej, jak i unikatowości zbiorów. Główną siedzibą
muzeum jest dziś miejscowośd Sudół, położona w bliskim sąsiedztwie Ostrowca Świętokrzyskiego. To tutaj na
stanowisku znanym jako Krzemionki przed tysiącami lat wydobywano krzemieo pasiasty. W 1994 r. „Krzemionki –
kopalnie krzemienia z epoki neolitu” zostały uznane za Pomnik Historii, a rok później utworzono rezerwat przyrody
„Krzemionki Opatowskie”. Ponadto Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim
przygotowało wniosek o rozpatrzenie kandydatury neolitycznych kopalni krzemienia pasiastego Krzemionki o
wpisanie na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W Polsce obecnie spośród kopalo tylko kopalnie w Wieliczce i
Bochni znajdują się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pozostałymi, dwoma które czynią obecnie starania,
by na tej liście się znaleźd to Krzemionki – pradziejowe kopalnie krzemienia, a także kopalnia ołowiu, srebra i cynku
w Tarnowskich Górach oraz jej system zarządzania wodą pogórniczą. Podczas odbywającej się od 10 lipca 2016 r.
40. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Stambule otwarto wystawę prezentującą polskie dziedzictwo
górnicze. Na kilku planszach w formie słupów znajdowały się cztery polskie obiekty górnicze. Wystawę pn.:
„Historic Mines – Art of Nature, Work of People” (Zabytkowe Kopalnie - Dzieło Przyrody, Sztuka Człowieka)
zorganizowano z okazji mijającej w tym roku 40. rocznicy podpisania przez Polskę Konwencji w sprawie ochrony
światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Została ona przygotowana przez Narodowy Instytut
Dziedzictwa
oraz
zarządców
czterech
wymienionych
wyżej
obiektów
górniczych.
(http://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Aktualnosci/news.php?ID=3254 ). Uroczystości towarzyszyła prezentacja
filmu „Against the Sands of Time. Poland for World Heritage”, przedstawiającego pracę polskich archeologów za
granicą (http://40whc2016.istanbul/about-the-40th-session/information-stands). W 2017 r. sesja Komitetu
Światowego Dziedzictwa odbędzie się po raz pierwszy w Polsce – w Krakowie. Dzięki zrealizowaniu projektu
Wnioskodawca będzie miał większe szanse na wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zwiększenie liczby
odwiedzających oraz przygotowanie się do ich napływu poprzez dostosowanie posiadanej infrastruktury do ich
potrzeb i wymogów prawnych. Tym samym przyczyni się do lepszego wykorzystania istniejącego potencjału
przyrodniczego i kultowego województwa świętokrzyskiego i Polski.
Kompleks prahistorycznych kopalo krzemienia pasiastego w Krzemionkach koło Ostrowca Świętokrzyskiego to
jeden z najciekawszych i największych obiektów tego typu na świecie. Jego wyjątkowośd wynika z doskonale
zachowanych hałd górniczych i zagłębieo poszybowych, a zwłaszcza podziemi kopalo, które pomimo upływu
tysięcy lat dotrwały do naszych czasów w prawie niezmienionym stanie. W Krzemionkach prześledzid można
większośd pradziejowych technik pozyskiwania krzemienia, od najprostszych jam, po duże, skomplikowane
kopalnie będące szczytowym osiągnięciem pradziejowej techniki górniczej. Odkryte w 1922 roku przez geologa
Jana Samsonowicza pole eksploatacyjne w Krzemionkach ma powierzchnię 78,5 ha. Skupia ono na swoim obszarze
ponad 4 tysiące kopalo, z których największe mają głębokośd 9 m, a powierzchnia poszczególnych podziemnych
wyrobisk osiąga nawet kilkaset metrów kwadratowych. Kopalnie funkcjonowały przez znaczną częśd neolitu i we
wczesnej epoce brązu (ok. 3900 do 1600 p.n.e.). Wytwarzane tutaj gładzone siekiery z krzemienia pasiastego
rozprowadzano wśród odbiorców zamieszkujących znaczną częśd Europy Środkowej, nawet w promieniu 600 km
od Krzemionek. W Krzemionkach bardzo dobrze zachowała się zarówno podziemna architektura - wyrobiska oraz
chodniki, którymi poruszali się górnicy, jak i krajobraz pogórniczy - w dalszym ciągu można obserwowad leje
poszybowe, dawne wejścia do kopalo, otoczone fałdami gruzu wapiennego. W Krzemionkach można też zobaczyd
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– w przeciwieostwie do innych tego rodzaju obiektów archeologicznych - różne typy kopalo: od najpłytszych
jamowych, przez niszowe po głębokie filarowo-komorowe i komorowe.
Ad. 8) rozwój miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie oraz miast regionalnych
i subregionalnych
Ostrowiec Świętokrzyski zaliczany jest do ośrodków subregionalnych (subregion „Krzemienny Krąg”) zgodnie
RPO WS 2014-2020, s. 237. Wchodzi jednocześnie w skład Obszaru Strategicznej Interwencji – „Obszarów
funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice,
Skarżysko-Kamienna” wymagających restrukturyzacji i rewitalizacji (zgodnie z KSRR 2010-2020). Projekt swoim
zakresem wpisuje się w Zintegrowaną strategię dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społecznogospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna w ramach porozumienia „Trójmiasto
nad Kamienną” poprzez realizację jej Priorytetu 2.4 – Wykorzystanie turystyki. Rozwiązanie problemów
społecznych i przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych dzięki realizacji ww. priorytetu ma zostad osiągnięte
przez rozwój oferty turystycznej oraz infrastruktury jej dedykowanej pozwalającej na dywersyfikację gospodarki,
dostęp do nowych bodźców rozwojowych oraz rozwinięcie oferty usługowej OF TnK. W ww. priorytecie wskazano
wprost, iż rozwój turystyczny będzie następował poprzez „Utworzenie i rozwój sieciowych produktów
turystycznych, modernizację poszczególnych atrakcji turystycznych”, w tym m.in. Muzeum Archeologicznego i
Rezerwatu Krzemionki. Wzrost poziomu wykorzystania przez turystów ma byd oparty na wspólnym ruchu
turystycznym generowanym przez poszczególne atrakcje turystyczne. W tym celu opracowywana jest wspólna
oferta opierająca się na sieciowych produktach turystycznych łączących posiadane obecne i potencjalne atrakcje
turystyczne. Kierując się zapisami Strategii OF TnK postanowiono sieciowad i rozwijad produkty turystyczne jakie
będą oferowad zmodernizowane i bardziej dostępne atrakcje turystyczne i kulturalne: Muzeum Archeologiczne i
Rezerwat Krzemionki oraz Pałac Wielopolskich, oraz tym samym rozwijad region i miasto Ostrowiec Świętokrzyski
dzięki zwiększonemu wspólnemu ruchowi turystycznemu. Dynamika ruchu turystycznego w powiecie ostrowieckim
w latach 2007-2014 (na podstawie statystyki odnośnie osób korzystających z noclegów w powiecie ostrowieckim w
latach 2007-2014) jest bowiem niestabilna. Wskazuje na spadek ruchu turystycznego ogółem o 20,06% w roku
2014 w porównaniu do roku 2007. Natomiast liczba turystów zagranicznych spadła w omawianym okresie aż o
68,24% (źródło: GUS Bank Danych Lokalnych). Co więcej ruch turystyczny po wzroście w latach 2010-2011 niemal
ciągle spada, co również wpływa na sytuacją społeczno-gospodarczą (np. bezrobocie w powiecie ostrowieckim na
koniec marca 2016 r. wyniosło 17,4%, w województwie 12,7%, zaś w kraju 10,0%). Największy poziom bezrobocia
odnotowano właśnie w gminie Ostrowiec Św., w której znajduje się Pałac Wielopolskich, i gminie Bodzechów, w
której znajduje się Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki. Najmniejszy poziom bezrobocia odnotowano
natomiast w gminie Bałtów, która generuje największy ruch turystyczny w powiecie (źródło: PUP Ostrowiec Św.).
Bezrobocie
w gminie
Bodzechów
wynosiło
w
2014
roku
aż
21,8%
(http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Bodzechow#ixzz4GZKOEBCS). W latach 2002-2015 liczba mieszkaoców
Ostrowca Św. zmalała o 5,1%. W 2014 saldo migracji wewnętrznych wynosiło dla Ostrowca Świętokrzyskiego -352.
(http://www.polskawliczbach.pl/Ostrowiec_Swietokrzyski#ixzz4GZ9H0F3u).
Ad. 1) poprawa jakości badao oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki (a) rozwój współpracy
między ośrodkami naukowo-badawczymi regionu z głównymi ośrodkami akademickimi w kraju poprzez realizację
wspólnych projektów badawczych, wymianę kadry naukowej pomiędzy uczelniami oraz w zakresie wykorzystania
komplementarnej infrastruktury badawczej, b) wzmocnienie ośrodka naukowo-badawczego w województwie).
Muzeum Historyczno-Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki oprócz typowej działalności statutowej
(gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie i udostępnianie zabytków i zbiorów,
ze szczególnym uwzględnieniem pradziejowych kopalo krzemienia pasiastego w Krzemionkach, prowadzenie
badao naukowych i działalności edukacyjnej) organizuje tematyczne warsztaty, lekcje muzealne i wydarzenia
plenerowe.
Wnioskodawca podpisał umowę współpracy z:
1) Instytutem Archeologii Uniwersytetu im. Kardynała Wyszyoskiego w Warszawie,
2) Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Studenci i naukowcy delegowani z ww. uczelni, ale nie tylko, będą mogli zapoznad się z ulepszoną i bardziej
dostępną ofertą kulturalną Wnioskodawcy. Jednocześnie poprzez odbywanie praktyk i korzystanie z infrastruktury
badawczej na terenie zarówno Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich
powinna nastąpid poprawa jakości prowadzonych przez nich badao. Realizowane projekty badawcze skutkują
gromadzeniem coraz większej kolekcji, pozwalającej na poznanie historii i prowadzenie działalności edukacyjnej.
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W ramach projektu planuje się zatrudnienie archeologa (1 etat), co pozwoli w przyszłości na przeprowadzanie
archeologicznych badao wyprzedzających przed robotami budowlanymi. Zgodnie z prawem ilośd zatrudnionych
dotychczas archeologów nie pozwala na prowadzenie ww. badao. Zatrudniony zostanie również specjalista ds.
edukacji kulturalnej (1 etat) znający języki obce. Przyczyni się on do zwiększenia dostępności, w tym dla
zagranicznych odwiedzających, oferty kulturalnej poprawionej infrastruktury, podniesienia stanu wiedzy
społeczeostwa reprezentującego różne sektory zarówno nauki jak i gospodarki. Oferta turystyki kulturowej
Muzeum Historyczno-Archeologicznego, głównie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki, wpisująca
się w nowoczesny trend tzw. geoturystykę, jest skierowana do wszystkich grup wiekowych, turystów
indywidualnych i grup zorganizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży mogących poznad
unikatowe dziedzictwo geologiczne regionu świętokrzyskiego.
 krótki (maksymalnie 2 strony) opis projektu prezentując jego cel, stan infrastruktury, zakres rzeczowy projektu,
wyposażenie, jakie ma zostad zakupione, zmiany, jakie będą wprowadzone dzięki projektowi, itp. do czego przyczyni
się projekt w perspektywie długofalowej (np. zwiększenie liczby turystów, miejsc pracy, itd.);
Celem projektu jest Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu
Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu
Wielopolskich.
Cel główny będzie realizowany przez cele pośrednie:
 Wzrost liczby turystów odwiedzających obiekt dziedzictwa kulturowego i naturalnego m.in. dzięki wykorzystaniu
nowoczesnych technik prezentacji (światłowód, animacje filmowe, monitory LCD, LIGHTBOX-y, wizualizacje
laserowe, beacony, urządzenia dostosowane dla niewidomych i słabowidzących);
 Rozszerzenie działalności dotyczącej wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału
dziedzictwa kulturowego dzięki uzupełnieniu obiektu Muzeum i Rezerwatu o nowe wystawy;
 Rozwijanie „produktu turystycznego” jakim jest „Świętokrzyski Szlak Archeologiczno-Geologiczny” dzięki
sieciowaniu nowych zabytkowych obiektów;
 Pozyskanie nowej grupy odbiorców dzięki dostosowaniu budynku Muzeum oraz trasy podziemnej dla potrzeb osób
z niepełnosprawnościami (zwłaszcza z dysfunkcjami mowy, słuchu i wzroku, ruchu);
 Poprawa stanu technicznego i bezpieczeostwa obiektów Muzeum i Rezerwatu (poprawa stanu dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego poprzez prace konserwatorskie i remont obiektów, które uległy uszkodzeniu
 Korzystny wpływ na gospodarkę regionalną poprzez wzrost ruchu turystycznego i rozwój okołoturystycznej
działalności gospodarczej
Tym samym projekt wpisuje się w cel działania 8.1 PO IiŚ, tj. wyłonienie projektów, które w największym stopniu
przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego priorytetu inwestycyjnego 6c w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, tj.: Lepszą dostępnośd infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz
wzrost kompetencji kulturowych społeczeostwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki. Celem osi
priorytetowej VIII jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego.
W ramach projektu zostaną utworzone dodatkowe miejsca pracy, przez co obniży się bezrobocie w regionie,
w którym jego poziom jest bardzo wysoki, nastąpi: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem
obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne o 4501 szt., Liczba osób
korzystających z obiektów objętych wsparciem wzrośnie z 32152 szt. do 36653 szt.; Liczba obiektów kultury i
dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem, w tym: liczba zabytków objętych wsparciem wyniesie 2 szt., a Liczba
obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem, w tym: liczba zasobów kultury objętych wsparciem 2
szt.
Osiągnięcie ww. celów będzie możliwe dzięki poniesieniu poniższych wydatków:
Pałac Wielopolskich (to dwukondygnacyjny podpiwniczony budynek, o ceglanych otynkowanych ścianach,
zaprojektowany został na planie wydłużonego prostokąta - łączna kubatura pomieszczeo wynosi 8200m³. Prace
budowlane przy pałacu trwały od lat 70-tych XIX w. do 1887 do 1899 roku. Ogród, obecnie w dużej mierze zniszczony,
zaprojektowany został zgodnie z zasadami projektowania ogrodów polskich obowiązującymi w II połowie XIX wieku miał układ geometryczny ze skromną dekoracją w postaci rzeźb, zaś nasadzenia wkomponowane były w naturalny
krajobraz. Częśd południowa parku jest lepiej zachowana, z dominującym starodrzewem składającym się m.in. z
Kasztanowców zwyczajnych, Modrzewiu europejskiego, Wiązu szypułkowego, Dębu szypułkowego, Lipy wielkolistnej,
Cisu pospolitego, Żywotnika zachodniego oraz szpaleru z Grabu pospolitego. Północna częśd parku charakteryzuje się
nasadzeniami późniejszymi, pochodzącymi z lat 70. i 80. XX wieku. Jednym z najstarszych drzew w parku jest ponad 170letnia Lipa drobnolistna "Maria", ustanowiona w 2008 roku Pomnikiem Przyrody).
1.1 Remont dachu (uzupełnienie więźby dachowej wraz z odeskowaniem, pokrycie papą i blachą, obróbki blacharskie,
naprawa kominów, wymiana orynnowania) - Powyższe wydatki są niezbędne do poniesienia ze względu na zły stan
dachu. Niektóre uszkodzenia na dachu możemy zobaczyd gołym okiem, np. sypiący się komin. Inne są niewidoczne,
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a jednocześnie dużo groźniejsze. Narażona na działanie wilgoci więźba dachowa staje się coraz słabsza, co stanowi
poważne zagrożenie dla całej konstrukcji dachu. Jeśli nie zatrzymamy procesu niszczenia drewna, więźba dachowa
może w którymś momencie nie wytrzymad ciężaru pokrycia i po prostu zawalid się.
1.2 Prace renowacyjne ścian zewnętrznych (uzupełnienie brakujących elementów elewacji ściennej, renowacja
balkonów wraz z uzupełnieniem brakujących tralek, herbu; wykonanie obróbek otworów okiennych; malowanie
z pracami przygotowawczymi do malowania) - Powyższe prace są niezbędne ze względu na zły stan zewnętrzny
budynku. Ściany od lat są poddawane całorocznemu oddziaływaniu warunków atmosferycznych: skokom temperatury,
opadom, skraplaniu rosy, promieniowaniu słonecznemu. Podlegają także korozji biologicznej, zwłaszcza wilgod i
chemicznej. Wymagają odnowienia i renowacji.
1.3 Remont instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej (wymiana wyeksploatowanych części instalacji,
budowa nowych odcinków instalacji wewnętrznej, zabudowa grzejników odpowiadających charakterowi obiektu
i wymogom prawnym) - Powyższe wydatki są wymagane ze względu na zły stan instalacji centralnego ogrzewania
i wodno-kanalizacyjnej. Nie najlepsza jakośd wody, ciągłośd ich użytkowania oraz wątpliwej jakości używane materiały
powodują, że instalacjami sprawiającymi najwięcej problemów technicznych i szybko się zużywającymi są instalacje c.o.
i właśnie instalacje wod.-kan.
1.4 Roboty budowlane przy fundamentach (osuszanie fundamentów i murów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
ocieplenie fundamentów, wykonanie drenażu wokół budynku, wykonanie opaski wokół budynku, odwodnienie) Powyższe wydatki są niezbędne do poniesienia, aby zmniejszyd ryzyko zagrożenie dla konstrukcji budynku i jego
bezpieczeostwa i estetyki, a także zabezpieczyd wnętrze i eksponaty przed wnikającą już do środka budynku wilgocą.
1.5 Remont schodów przy wejściach do budynku (2x schody boczne, schody główne, schody zejściowe do parku
i odtworzenie tarasu) - Powyższe wydatki są wymagane, gdyż stan schodów jest nie najlepszy, a są to nie tylko kwestie
estetyczne i reprezentacyjne, ale przede wszystkim chodzi o kwestie bezpieczeostwa.
1.6 Instalacja elektryczna i alarmowa (wykonanie nowej instalacji elektrycznej i alarmowej, montaż nowych elementów
świetlnych, alarmowych i osprzętu) - Powyższe wydatki są wymagane, gdyż obecna instalacja jest już stara i podatna
na zniszczenia, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy to dogrzewanie elektryczne budynku powoduje przegrzewanie
instalacji. Materiały się utleniają, degradują, połączenia się osłabiają i pękają. Ważne, aby zabezpieczyd budynek przed
włamaniem, wtargnięciem, zniszczeniem własności lub pożarem.
1.7 Ściany wewnątrz (przebudowa ścian, remont tynków, montaż systemów wystawienniczych, malowanie ścian) Powyższe wydatki są niezbędne, aby przystosowad budynek do systemów wystawienniczych. Konieczne jest
odnowienie, odświeżenie ścian, ze względu na odległy, dawny remont, zły i nieestetyczny wygląd.
1.8 Remont z uzupełnieniem części podłóg drewnianych - Ze względu na wiek budynku podłogi wymagają
gruntownego remontu, zabezpieczającego eksponaty jak i zwiedzających przed wypadkiem.
1.9 Renowacja lub wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej
Ze względu na wiek budynku drzwi wymagają renowacji i przywrócenia ich wyglądu lub wymiany na spełniające
wymagania prawne.
1.10 Wykonanie wentylacji mechanicznej - jest niezbędna do zapewnienia zarówno eksponatom jak i ludziom
komfortowej temperatury. Dodatkowo przyczyni się do usunięcia nadmiaru wilgoci, która często pojawiała się
w budynku, m.in. z powodu dużego zacienienia obiektu.
1.11 Park (wykonanie (poprawienie) ciągów pieszych i dróg wewnętrznych na terenie zabytkowego obiektu jest
niezbędne ze względu na popękaną nawierzchnię. Zagospodarowanie parku (mała architektura), konserwacja
istniejącego drzewostanu, usunięcie nasadzonych drzew niewpisujących się w styl charakterystyczny dla parku wraz
z nasadzeniem nowych drzew, wykonanie placu przed tarasem muzeum umożliwi przeznaczenie parku na działalnośd
kulturową (np. koncerty). Remont rozsypującego się ogrodzenia pozwoli zabezpieczyd obiekt.
1.12 Wykonanie ekspozycji "in situ" dymarek odkrytych w parku pałacowym. Odkryte w parku i opisane dymarki
zostały zasypane. Zagadnienia archeologiczne łączą obie części muzeum. Należy je odkopad, osłonid przezroczystym
materiałem (szkło lub plastik) i zabudowad wiatą. Będzie to dodatkowa atrakcja muzeum, łącząca Pałac z Krzemionkami.
2. dokumentacja projektowa (np. projekt wykonawczy wraz z opłatami związanymi z uzyskaniem niezbędnych decyzji
administracyjnych, kosztorysy inwestorskie); 3. nadzór inwestorski, górniczy, konserwatorski, Inżynier Kontraktu; 4.
nadzór autorski – wydatki 2-4 niezbędne są do zrealizowania ww. robót budowlanych.
Krzemionki
lp. Nazwa wydatku
1. Dokumentacja projektowa (opracowanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, projektu wystawy
w budynku Muzeum)
Projekt budowlany wraz z opłatami związanymi z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i kosztorys
inwestorski - Niezbędne są do zrealizowania robót budowlanych
Opracowanie projektu wykonawczego wystawy w budynku Muzeum. – Niezbędny do wprowadzenia ulepszonej oferty.
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2. Roboty budowlane i budowlano-montażowe (Przebudowa "domku archeologa", Rozbiórka budynków:
administracyjnego, magazynu zbiorów, magazynowego, domku campingowego; digitalizacja podziemnej trasy
turystycznej metodą skaningu, z możliwością jej wykorzystania podczas przygotowao do prac zabezpieczających,
konserwacyjnych, sporządzania dokumentacji konserwatorskiej i górniczej; Roboty w zakresie poprawy bezpieczeostwa
obiektów poprzez wykonanie zabezpieczeo p.poż, alarmów, monitoringu, światłowodu i klimatyzacji w obiektach
Muzeum i Rezerwatu; Przebudowa dwóch budynków nad szybami kopalnianymi (Zenon, Stefan) - wymiana konstrukcji,
pokrycia dachowego, malowanie, izolacja przeciwwilgociowa; Przebudowa klatki schodowej wraz ze śluzą w szybie
Zenon oraz śluzy i pokrywy klatki schodowej w szybie Stefan; Przystosowanie istniejących szybów: "Zenon" i
ewakuacyjnego oraz montaż w nich dwóch wind przystosowanych do osób z niepełnosprawnością w celu zwiększone
bezpieczeostwo (ewakuacja, spełnienie wymogów ustawy "Prawo geologiczne i górnicze", które objęło Muzeum) i nowa
grupa odbiorców naszej oferty turystycznej (np. osoby starsze, z niepełnosprawnością, rodzice z małymi dziedmi);
Przebudowa oświetlenia podziemnej trasy turystycznej (500m) wraz z zasilaniem awaryjnym (agregat prądotwórczy
uruchamiany w razie awarii);
wymiana w podziemnej trasie turystycznej zniszczonych osłon wyrobisk górniczych tzn. siatek metalowych, osłon z
tworzywa sztucznego i szyb na osłony bardziej estetyczne i odporne na czynniki atmosferyczne; Monitoring wizyjny pola
górniczego; Dostosowanie obiektu dla potrzeb osób z dysfunkcjami mowy, słuchu i wzroku - roboty przygotowawcze,
zakup i instalacja terminali wraz z przeszkoleniem personelu Muzeum; Przygotowanie ekspozycji na trasie turystycznej
(w pawilonie "Zenon" i "Stefan" oraz na trasie w szybie wentylacyjnym) wraz z niezbędnymi pracami, urządzeniami
(multimedia) i elementami ekspozycyjnymi; Wykonanie stałej wystawy w budynku muzeum wraz z niezbędnymi
pracami, urządzeniami (multimedia) i elementami ekspozycyjnymi
3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: Wyposażenie domku archeologa (stoły, krzesła, regały/skrzynie
na przybory, rzutnik multimedialny, ekran do projekcji, tablica multimedialna); Wyposażenia sali wystawowej w
budynku Muzeum - zakup sprzętu multimedialnego (projektory, ekrany, komputery, playery, głośniki, osprzęt,
okablowanie); Przygotowanie muzeum do zwiedzania (z możliwością wyboru różnej wersji językowej) - zakup aplikacji
mobilnej i montaż beaconów;
4. Nadzór inwestorski, nadzór autorski, konserwatorski, górniczy, Inżynier Kontraktu – Niezbędne w celu wykonania
robót budowlanych
Wydatki wspólne Pałacu Wielopolskich i Krzemionek: przygotowanie projektu: studium wykonalności; Promocja; Opłaty
finansowe, doradztwo (prawne, finansowe, techniczne) związane z obsługą projektu.
Przebudowa „Domku Archeologa” ma na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu, dawnej bazy ekspedycji
archeologicznych w Krzemionkach. W dwóch pomieszczeniach powstanie wystawa poświęcona historii badao w
Krzemionkach; dwa kolejne zostaną przebudowane w jedno większe z przeznaczeniem na lekcje i warsztaty muzealne.
Przewiduje się następujące wyposażenie: Stoły z możliwością zestawienia w ciągi o szerokości ok. 1,2 m - 1,5 m i łącznej
długości 7 m – do prowadzenia zajęd edukacyjnych/warsztatowych; Krzesła 30 szt.; Skrzynie lub regały na przybory
edukacyjne – 4 szt.; Rzutnik multimedialny – 1 szt.; Ekran do projekcji – 1 szt.; Tablica multimedialna – 1 szt.
Przebudowa i modernizacja dwóch budynków nad szybami kopalnianymi. Pawilon „Zenon” stanowi wejście a
pawilon „Stefan” wyjście z podziemnej trasy turystycznej. Oba pawilony przeznaczone są do gruntownej przebudowy.
Modernizacja obejmie m.in. wymianę pokrycia dachowego, posadzki, instalacji elektrycznej, oraz wymianę stolarki
okiennej i drzwi. Ponadto zlikwidowane zostaną przeszklenie jednej ze ścian, dzięki czemu uzyska się większa
powierzchnię z przeznaczeniem na ekspozycje. Ze względu na planowane ekspozycje zostaną wykonane odpowiednie
roboty - montaż gablot pod stałe wystawy eksponatów muzealnych wraz z oprzyrządowaniem audio-wizualnym,
podświetleniem, zabezpieczeniem antywłamaniowym.
W szybie „Zenon” zostanie przebudowana klatka schodowa wraz z pokrywą i śluzą. Zostaną wykonane instalacje
p.poż. oraz alarmu, udrożnienie wentylacji grawitacyjnej, izolacje pionowe oraz opaski wokół pawilonu. W pawilonie
„Zenon” przewidziana jest ekspozycja poświęcona miejscowemu górnictwu („to, co na dole”). Prezentowane na niej
będą najważniejsze aspekty górnictwa krzemionkowskiego.
Ekspozycja w pawilonie „Zenon” przybliży Zwiedzającym taką tematyką jak: Zapoznanie z genezą powstawania
krzemieni pasiastych; Przybliżenie innych miejsc prahistorycznej eksploatacji krzemieni (np. „Borownia”, Ożarów,
Świeciechów, Wierzbica), jak również innych, lokalnych surowców (np. krzemieo czekoladowy, ożarowski,
świeciechowski); Zapoznanie z wielkością pola eksploatacyjnego, jego rzeźbą, liczbą kopalo, warunkami geologicznymi;
Prezentacja różnorodnych technik eksploatacji złoża w Krzemionkach, rodzajów kopalo (jamowe, niszowe, filarowe i
komorowe); Zapoznanie się z warunkami pracy w kopalni - proces inwestycyjny tworzenia kopalni, cykl pracy,
stosowane narzędzia, kwestie związane z oświetleniem i wentylacją podziemnych wyrobisk oraz warunki pracy;
Przekazanie informacji na temat trasy podziemnej, jej długości, panujących w niej warunków, kolejnych etapów
powstawania.
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Proponowany sposób prezentacji powyższych treści na wystawie:
Po wejściu do pawilonu, turystom w pierwszej kolejności zostanie zaprezentowany krótki film (animacja) o kopalniach w
Krzemionkach. Film będzie wyświetlany na szerokoformatowym monitorze LCD (odpornym na wysoką wilgotnośd),
umieszczonym na północnej ścianie budynku.
Przytoczone powyżej treści mogą zostad umieszczone na podświetlanych, wolnostojących kasetonach typu LIGHTBOX.
Proponuje się przygotowanie 6 kasetonów.
LIGHTBOX-y zostaną rozstawione wzdłuż ściany wschodniej i częściowo północnej pawilonu ,,Zenon. Pomiędzy nimi
przewiduje się ustawienie ok. 2-3 niskich gablot pulpitowych. Umieszczone w nich zostaną oryginalne zabytki ze
zbiorów własnych muzeum. Będą to wykonane z kamienia, poroża i krzemienia narzędzia górnicze oraz próbki różnych
surowców krzemiennych. Centralną częścią wystawy będzie diorama z wydrukiem 3D całego pola górniczego w
Krzemionkach. Uzupełnieniem ekspozycji będą rozmieszczone w kilku punktach niskie kubiki z okazami konkrecji
krzemienia pasiastego. Udogodnieniem dla turystów może byd kilka miejsc siedzących.
W szybie „Stefan” zostaną wykonane instalacje p.poż. oraz alarmu, udrożnienie wentylacji grawitacyjnej, izolacje
pionowe oraz opaski wokół pawilonu. W pawilonie „Stefan” przewidziana jest druga częśd wystawy. Tym razem turyści
zapoznają się z kolejnymi aspektami pracy i życia prahistorycznych górników, czyli tym, co następowało po wydobyciu
surowca.
Ekspozycja w pawilonie „Stefan” przybliży Zwiedzającym taką tematyką jak: Zapoznanie z technikami obróbki
krzemienia, kolejnymi cyklami produkcji narzędzi krzemiennych oraz całą infrastrukturą napowierzchniową kopalni;
Przedstawienie problematyka dystrybucji i odbiorców wyrobów z krzemienia pasiastego; Przedstawienie kwestii
związanych z osadnictwem, życiem codziennym i kulturą duchową społeczności trzech kultur archeologicznych pucharów lejkowatych, amfor kulistych i mierzanowickiej; Prezentacja okoliczności odkrycia kopalo w Krzemionkach,
sylwetki odkrywcy, J. Samsonowicza i pierwszych, pionierskich badao obiektu.
Proponowany sposób prezentacji powyższych treści na wystawie:
Po wyjściu z podziemi turystom zostanie zaprezentowany krótki film (max. 3 min.). Animacja dotyczyd będzie życia
codziennego i pracy na powierzchni kopalni. Widzowie przeniosą się do obozowiska górniczego. Animacji towarzyszyd
będą naturalne dźwięki - odgłosy lasu, ludzi przy pracy, zwierząt. Animacja wyświetlana będzie z 2-3 podwieszanych
rzutników na przeszkleniach ścian wschodniej i częściowo północnej pawilonu, po uprzednim montażu na szybach
specjalnej folii. Widoczny przez szyby naturalny las będzie tworzył interakcję z wyświetlanym filmem. Turyści
wychodzący z podziemi odniosą wrażenie „wędrówki w czasie” i „otoczenia” przez pradziejową rzeczywistośd.
Główna treśd wystawy prezentowana będzie na podświetlonych ściankach typu LIGHTBOX, ustawionych wzdłuż ściany
zachodniej i południowej pawilonu. Zostanie przygotowanych 7 kasetonów o tematyce przytoczonej powyżej.
Proponuje się instalację 2-3 gablot do ekspozycji narzędzi krzemiennych produkowanych w pracowniach
krzemieniarskich i przedmiotów użytkowanych na co dzieo przez górników (naczynia, narzędzia, ozdoby, itp.).
Planuje się ułożenie światłowodu od budynku głównego do pawilonów naszybowych oraz wykonanie monitoringu
wizyjnego wraz z alarmem w pawilonach „Zenon”, „Wojciech”, „Stefan”, szybach Nr 4 i 6 i „Domku Archeologa”,
wykonanie monitoringu wizyjnego pola górniczego poza trasą turystyczną (ok. 20 kamer + centrala).
W podziemnej trasie turystycznej planowana jest wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia zabytkowych
wyrobisk i korytarzy turystycznych, wykonanie instalacji alarmowej oraz wykonanie nowej ekspozycji szybie
wentylacyjnym. W trakcie zwiedzania podziemnej trasy turystycznej turyści przechodzą przez podszybie szybu
wentylacyjno-ewakuacyjnego, który jest zarówno najgłębszym szybem na terenie całej trasy podziemnej jak i
największym profilem geologicznym w jej obrębie. Stwarza to niepowtarzalną okazję prezentacji geologii złoża
krzemienia pasiastego w obrębie niecki Magonie - Folwarczysko. W profilu widoczne są przynajmniej 3 odmiany
wapienia, które posiadają odmienną strukturę i właściwości. Planowana jest ich prezentacja przy użyciu dotykowego
ekranu LED, na którym wyświetlony będzie schematyczny profil szybu. Dotknięcie jednej z wyróżnionych warstw
spowoduje pojawienie się informacji o niej na ekranie o podświetlenie rzeczywistej warstwy na profilu. Tak jak w
przypadku pozostałych części wystawy organizowanej w ramach trasy turystycznej przewiduje się przystosowanie jej do
zwiedzania przez osoby niepełnosprawne z dysfunkcją wzroku i słuchu.
Prace adaptacyjne
W osadzie pradziejowej, obok działao typowo budowlanych, które będą elementem przygotowania całości ekspozycji
wioski planowane są prace modernizujące obecnie istniejące obiekty. W ramach tych działao przewiduje się:
a)
przystosowanie wnętrza chat nr 1 i 2 z Dobronia, Sicin oraz Brzezia do wyglądu z młodszej epoki kamienia, a w
tym wykonanie polepy ścian i podłogi, wykonanie wejścia wraz z drzwiami, wymiana pokrycia dachowego,
przygotowanie wyposażenia wewnętrznego;
b) przebudowa palisady z obecnej ciągłej słupowej na rzadszą, zaplotkową oraz zmiana jej przebiegu i wysokości w
stosownych miejscach;
c) remont bramy wejściowej do wioski: nie jest to obiekt archeologiczny, nie mniej jednak jego naprawę należy wykonad
tak, aby niewidoczne były elementy metalowe.
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Planowane ekspozycje:
W ramach tej części prac zostaną wykonane ekspozycje w obrębie wioski. Prace będą polegad na:
a)
w przypadku chaty nr 1 z Sicin wykonaniu aranżacji miejsca życia codziennego mieszkaoców wioski neolitycznej
– przygotowanie części gospodarczej z paleniskiem oraz części „sypialnej” z miejscami do spania, wyposażeniem w
przedmioty codziennego użytku, postaciami ludzkimi i zwierzęcymi.
Rozbiórka czterech budynków nie mających znaczenia archeologicznego czy historycznego: budynku
administracyjnego murowanego, magazynu zbiorów murowanego, magazynowego konstrukcji stalowej, domku
campingowego drewnianego.
W budynku Muzeum planuje się wykonanie klimatyzacji. Obiekt będzie przygotowany do zwiedzania m.in. poprzez
zakup aplikacji mobilnej i montaż beaconów oraz dostosowany dla osób z dysfunkcjami mowy, słuchu i wzroku.
Pracownicy Muzeum zostaną przeszkoleni w obsłudze tych dostosowao.
Przewiduje się zakup aplikacji mobilnej (w tym interaktywny plan muzeum) i beaconów, wykonanie i montaż
następujących dostosowao dla niewidomych i słabowidzących:

Wypukły terminal informacyjny do umieszczenia na zewnątrz - Terminal przedstawiał będzie rozmieszczenie
poszczególnych elementów: budynek obsługi ruchu turystycznego z częścią administracyjną, parking, budynek muzeum,
toalety. Zastosowanie wypukłego planu pozwoli niewidomym zapoznad się z rozmieszczeniem najbardziej istotnych
miejsc na terenie muzeum. Warstwa spodnia będzie zawierała informacje w druku powiększonym i o odpowiednim
kontraście przeznaczone dla użytkowników widzących i słabowidzących. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej wysokości
terminal będzie dostępny również dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wypukły terminal informacyjny do umieszczenia w holu muzeum – Terminal przedstawiał będzie plan budynku
muzealnego. Dzięki zastosowaniu wypukłego planu, brajlowskiej legendy i kontrastowych oznaczeo niewidomi i
niedowidzący będą mogli zapoznad się ze zwiedzanym obiektem (rozmieszczenie sal wystawowych, toalet, punktu
informacyjnego, wejśd/wyjśd). Wersja uwypuklona pozwoli przekazad informację wykorzystując zmysł dotyku. Poddruk
będzie charakteryzował się powiększeniem, zwiększonym kontrastem, wyraźnymi konturami.

Tabliczki brajlowskie z kontrastowym poddrukiem do umieszczenia w budynku administracyjnym i muzeum Tabliczki będą zawierały informacje dotyczące przeznaczenia pomieszczeo administracyjnych, informacje z nazwą
wystawy oraz opisy poszczególnych eksponatów. Zostanie zastosowany wypukły tekst brajlowski oraz poddruk
wykonany w kontrastowych kolorach z powiększoną czcionką. Dzięki temu osoby z dysfunkcją wzroku będą miały równy
dostęp do zasobów muzealnych, jak również będą mogły odnaleźd właściwy pokój i osoby w nim urzędujące w obiekcie
administracyjnym. Tego typu rozwiązania wpłyną również na zwiększenie orientacji przestrzennej.

Wypukły terminal informacyjny przedstawiający trasę turystyczną - Terminal przedstawiał będzie kierunek
zwiedzania,, ciągi komunikacyjne i zieleo wokół obiektu, budynek muzeum i budynek obsługi ruchu turystycznego.
Zastosowanie wypukłego planu pozwoli niewidomym zapoznad się z trasą zwiedzania. Warstwa spodnia będzie
zawierała informacje w druku powiększonym i o odpowiednim kontraście przeznaczone dla użytkowników
słabowidzących.

Wypukły terminal informacyjny przedstawiający rozmieszczenie obiektów w neolitycznej wiosce - Terminal
przedstawiał będzie informacje dotyczące parku archeologicznego. Dzięki zastosowaniu wypukłego planu niewidomi
będą mogli zapoznad się z rozmieszczeniem rekonstrukcji chałup neolitycznych. Osoby z dysfunkcją wzroku będą
wiedziały jak trafid do poszczególnych obiektów.

Audioprzewodnik MILESTONE (szt.10) i etykiety RFID (szt.40) - Urządzenie będzie służyło do audiodeskrypcji
eksponatów. System oparty jest na danych zapisywanych na etykietach RFID, które po zetknięciu się z urządzeniem
MILESTONE uruchamiają odpowiednią informację na temat danego eksponatu. Etykiety można przykleid pod
informacyjną tabliczką.

Informator w druku transparentnym (szt.50) - Druk transparentny jest technologią polegającą na połączeniu
zapisu brajla oraz powiększonego czarnodruku. Dzięki takiemu rozwiązaniu niewidomi, niedowidzący, a także osoby
pełnosprawne będą mied możliwośd zapoznania się z przedstawionymi treściami. Publikacja będzie zawierała
informacje dotyczące prahistorycznych kopalni krzemienia pasiastego.
Wykonanie nowoczesnej, multimedialnej wystawy promującej dziedzictwo narodowe krzemienia pasiastego wraz z
zakupem wyposażenia. Wystawa pod tytułem „Świt górnictwa. Krzemionki i pradziejowe kopalnie krzemienia w
Europie” będzie prezentowała kopalnie w Krzemionkach na tle innych obiektów pradziejowej eksploatacji krzemieni w
Europie i na świecie. Na początku wystawy tablica lub ekran z tekstem lub informacją głosową wprowadzającą w
wystawę oraz z tablicą z podziękowaniami dla Instytucji i osób, które udostępniły materiały na wystawę lub pomogły,
np. finansowo.
Przewiduje się następujące działy tematyczne wystawy:
I.
Zapomniane górnictwo - wprowadzenie do wystawy (odkrycie dawnego górnictwa, formy starożytnego
górnictwa)
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II.

Krzemieo i inne skały krzemionkowe wykorzystywane w pradziejach (geologia, petrografia, główne złoża
krzemieni)
III.
Najstarsze i najprostsze górnictwo świata (pierwsze przejawy górnictwa w paleolicie)
IV.
Górnictwo w mezolicie (przykładowe obiekty z tego okresu z terenów Polski i Czech)
V.
Rewolucja neolityczna (wyjaśnienie znaczenia gospodarczego i społecznego tego zjawiska)
VI.
Początki górnictwa społeczności neolitycznych (przykłady obiektów górniczych z terenów Polski oraz m.in.
Włoch, Hiszpanii, Węgier, Austrii i Czech)
VII.
Zanim powstało rozwinięte górnictwo podziemne (przykład – kopalnia we francuskim Jablines)
VIII.
Górnictwo podziemne (przykładem będą przede wszystkim Krzemionki ukazane na tle porównywalnych kopalo
znanych z terenów Francji i Anglii)
IX.
Inne formy górnictwa (przykłady – kopalnie w Polanach Kolonii II oraz Krasnym Sile na Białorusi)
X.
Zmierzch górnictwa krzemienia (przykłady z terenów Polski i Białorusi)
XI.
Prehistoryczne kopalnie innych surowców (Rydno – hematyt, Hallstatt – sól)
XII.
Podobne górnictwo nowożytne (przykłady z Polski i świata)
XIII.
Etnoarcheologia (m.in. badania na Nowej Gwinei)
XIV.
Niektóre metody badao pradziejowego górnictwa (m.in. metoda 14C, traseologia, antrakologia)
W ramach wyposażenia sali wystawowej w budynku Muzeum przewiduje się zakup gablot wystawowych w
różnych wariantach, np. gabloty niskie, tzw. pulpitowe oraz wysokie przeszklone witryny - będą w nich prezentowane
zabytki, okazy krzemieni, etc.; ekranów wielkoformatowych LCD - do wyświetlania, filmów, animacji, pokazów zdjęd itp.
 daty realizacji projektu;










Przewiduje się że poszczególne działania będą realizowane w następujących terminach:
Ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleo i decyzji –
wrzesieo 2016 r. – październik 2016 r.
Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie koniecznych pozwoleo i decyzji - październik 2016 r. – luty
2017 r.
Opracowanie studium wykonalności – luty 2017 r.
Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót – sierpieo 2017 r. – wrzesieo 2017
Ogłoszenie przetargu na Inżyniera Kontraktu– sierpieo 2017 r. – wrzesieo 2017
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie stałej wystawy w budynku Muzeum – kwiecieo 2018 r. – maj 2018
Roboty budowlane i modernizacyjne – od sierpieo 2017 r. do listopada 2018 r.
Zakup wyposażenia i wykonanie wystawy stałej - czerwiec 2018 r. – listopad 2018 r.
Zakooczenie finansowe projektu – grudzieo 2018 r.

 całkowity koszt projektu brutto
I. PODSUMOWANIE BEZ CZĘŚCI WSPÓLNYCH
Razem Krzemionki

Netto

VAT

Brutto

5581934,15

1267344,85

6849279,00

Razem Pałac Wielopolskich

2382439,02

547960,98

2930400,00

RAZEM Krzemionki i Pałac Wielopolskich

7964373,18

1815305,82

9779679,00

II. CZĘŚCI WSPÓLNE (wydatki wspólne Pałacu Wielopolskich i
Krzemionek)
przygotowanie projektu: studium wykonalności

Netto
24390,24

VAT
5609,76

Brutto
30000,00

Promocja
Opłaty finansowe, doradztwo (prawne, finansowe, techniczne) związane z
obsługą projektu

81000,00

18630,00

99630,00

30000,00

6900,00

36900,00

RAZEM CZĘŚCI WSPÓLNE

135390,24

31139,76

166530,00

III. PODSUMOWANIE (I+II)

8099763,42

1846445,58

9946209,00

 źródła finansowania inwestycji;
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Organizator Muzeum, tj. Powiat Ostrowicki w dniu 8.08.2016 r. podjął uchwałę zapewniającą zabezpieczenie
niezbędnych środków finansowych na etapie realizacji projektu jak i jego trwałości. Inwestycja będzie również
finansowana z dotacji ze środków europejskich.
Dofinansowanie EFRR %
Dofinansowanie EFRR PLN
Wkład własny koszty kwalifikowalne %

85,00%
6884798,91
15,00%

Wkład własny koszty kwalifikowalne PLN

1214964,51

Wkład własny koszty kwalifikowalne + VAT

3061410,09

 potencjał niezbędny do realizacji przedsięwzięcia i utrzymania efektów w okresie trwałości (zespół projektowy,
doświadczenie w realizacji projektów o podobnym profilu, źródła finansowania kosztów utrzymania projektu);
Muzeum Historyczno-Archeologicznemu w Ostrowcu Świętokrzyskim dysponuje obecnie ponad 1800m²
powierzchni ekspozycyjnej, nie uwzględniając eksponatów i powierzchni rezerwatu Krzemionki. W swych zbiorach
posiada blisko 5600 woluminów oraz 4200 eksponatów. Muzeum zapewni stabilnośd warunków realizacji i eksploatacji
projektu oraz stabilnośd charakteru własności infrastruktury. Trwałośd projektu zostanie zapewniona w okresie
minimum 5 lat od finansowego rozliczenia projektu. Nie zostaną wprowadzone zmiany w zakresie pierwotnego
przeznaczenia obiektów objętych przedsięwzięciem, a cele projektu zostaną zachowane. Projekt nie będzie ulegał
modyfikacji, a jego kontynuacja będzie odbywad się zgodnie z wytycznymi.
Trwałośd techniczna projektu zostanie zapewniona poprzez spełnienie norm, kryteriów jakościowych dotyczących
zastosowanych materiałów i sposobu wykonania robót oraz realizację inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową.
Sposób zarządzania i eksploatacji majątku określa Stat Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu
Świętokrzyskim oraz Regulamin Organizacyjny Muzeum.
Źródła finansowania
Organizator Muzeum, tj. Powiat Ostrowicki, w dniu 8.08.2016 r. podjął uchwałę zapewniającą zabezpieczenie
niezbędnych środków finansowych na etapie realizacji projektu jak i jego trwałości. Ustala on również wysokośd rocznej
dotacji na działalnośd Muzeum. Organizator zapewnia środki finansowe niezbędne do prowadzenia działalności
kulturalnej oraz utrzymania obiektu, w którym ta działalnośd jest prowadzona, w postaci rocznych dotacji
podmiotowych lub dotacji celowych.
Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków na zasadach określonych
w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Działalnośd Muzeum finansowana jest:
 z dotacji otrzymanej od Organizatora (Powiatu Ostrowieckiego),
 z wpływów z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem zabytków,
 z wpływów z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych,
 ze środków otrzymanych od osób fizycznych oraz osób prawnych,
 ze środków pochodzących z innych źródeł.
Muzeum corocznie tytułem sprzedaży (biletów, organizowanie form edukacyjnych - warsztaty, lekcje i innych)
generuje przychody ze sprzedaży usług na poziomie 420-480 tys. zł, co nie jest wystarczające do pokrycia kosztów
działalności. Pozostałe środki Muzeum otrzymuje z budżetu Powiatu Ostrowieckiego (Dotacja podmiotowa z budżetu
Powiatu dla samorządowej instytucji kultury) i innych źródeł (np. dotacja celowa z ŚBRR).
Potencjał instytucjonalny, w tym osiągnięcia kadry zaangażowanej w realizację projektu
Na cele projektu zostanie przygotowana specjalna struktura organizacyjna projektu oparta o posiadane przez osoby
będące w jej strukturze kompetencje.
Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z UE.
Kadra wnioskodawcy brała również udział w przygotowaniu, rozliczaniu projektu: Świętokrzyski Szlak
Archeologiczno-Geologiczny - projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013. Produkt turystyczny powstały dzięki projektowi partnerskiemu, w którego
realizacji udział wzięli: Geopark Kielce, Muzeum i Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy Krzemionki k. Ostrowca
Świętokrzyskiego, Gmina Chęciny oraz Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego. W ramach
projektu przeprowadzono następujące działania: Budowa zespołu obiektów obsługujących Rezerwat ArcheologicznoPrzyrodniczy w Krzemionkach, rozbudowa tzw. Wioski Neolitycznej i estakady łączącej istniejące pawilony
naszybowe. Zatem Wnioskodawca nabył doświadczenie w sieciowaniu produktów turystycznych i dostrzegł ich
potencjał.
Pan Paweł Urban - Specjalista ds. infrastruktury i promocji muzeum brał udział w przygotowaniu, zarządzaniu
i rozliczaniu projektu finansowanego z PO IiŚ 2007-2013 nr KSI POIS.09.02.00-00-002/10, pt.: „Przebudowa miejskiego
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systemu przesyłu i dystrybucji ciepła miasta Ostrowiec Św. w celu zmniejszenia strat energii” o wartości kosztów
kwalifikowalnych: 20 981606,08 zł, składanego w ramach Konkurs zamkniętego nr 1/POIiŚ/9.2/2010.
Szerszy opis projektów w pkt. 12.
Wnioskodawca ma doświadczenie w organizacji wystaw stałych i czasowych (do 2009 roku zorganizowanych
zostało blisko 240 wystaw czasowych), badao naukowych, lekcji muzealnych, warsztatów, odczytów, konferencji oraz
koncertów. Muzeum wydaje również materiały promocyjne. Działalnośd merytoryczna Muzeum HistorycznoArcheologicznego skoncentrowana jest w działach: Archeologii, Historii, Sztuki i Rzemiosła Artystycznego, Dziale
Naukowo - Edukacyjnym, Dziale Promocji, Archiwum i Bibliotece oraz Dziale Głównego Inwentaryzatora.
Wnioskodawca zatrudni również 2 osoby w ramach projektu, które wzmocnią potencjał wnioskodawcy: archeologa
i specjalistę ds. edukacji kulturalnej.
Pracownicy Muzeum zaangażowani są zarówno w bezpośrednie badania archeologiczne jak i w działalnośd
popularnonaukową w zakresie archeologii. Przez pracowników Muzeum (Dział Archeologii - kustosz Artur Jedynak oraz
kustosz Kamil Kaptur) lub przy ich współudziale zostały opracowane i wydane następujące publikacje:
 Jerzy Tomasz Bąbel, Artur Jedynak - Podziemna trasa turystyczna w neolitycznych kopalniach krzemienia pasiastego
w Krzemionkach koło Ostrowca Świętokrzyskiego, Z Otchłani Wieków, Rocznik 60, nr 1 - 4, 2005,
 Artur Jedynak - Prahistoryczne kopalnie krzemienia pasiastego i podziemna trasa turystyczna „KRZEMIONKI”,
Kopaliny, nr 9/2008,
 Artur Jedynak, Kamil Kaptur - Badania piecowiska dymarskiego na stanowisku 4 w Chmielowie, pow. ostrowiecki
w latach 2005–2006, Ostrowieckie Zeszyty Naukowe, tom 1/2008,
 Artur Jedynak, Urszula Jedynak, Kamil Kaptur - Wyniki archeologicznych badao powierzchniowych (AZP)
w południowo-wschodniej części Przedgórza Iłżeckiego w latach 2004-2006, Ostrowieckie Zeszyty Naukowe, tom
1/2008,
 Artur Jedynak, Kamil Kaptur - Sprawozdanie z badao osady kultury amfor kulistych na stanowisku 63
w Krzczonowicach, pow. ostrowiecki w roku 2006, Ostrowieckie Zeszyty Naukowe, tom 1/2008,
 Kamil Kaptur - Podziemne górnictwo rud żelaza w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego i inwentaryzacja reliktów
dawnych robót górniczych,
 Pomoc i wsparcie pracowników Muzeum przy opracowaniu publikacji „Od neolitu do współczesności. Zarys kopali
Krzemienia Pasiastego”.
 czy projekt poza etapem realizowanym w perspektywie 2014-2020 składa się z etapów/części realizowanych w
innych perspektywach finansowych – jeśli tak, to należy przedstawid krótki opis proponowanych etapów realizacji
oraz wyjaśnid, w jaki sposób są one technicznie i finansowo niezależne.
Mimo poczynionych dotychczas inwestycji (wymienionych w pkt. 12) okazuje się, że są one niewystarczające.
W Krzemionkach w 2012 r. został oddany do użytku kompleks nowoczesnych budynków obsługujących Rezerwat
Archeologiczno-Przyrodniczy „Krzemionki”, w których mieszczą się informacja turystyczna, sale wystawowe,
konferencyjne, biblioteka, magazyny i pracownie. Wykonano zagospodarowanie terenów zieleni wokół nowych
budynków obsługujących ruch turystyczny, wykonano ścieżkę dydaktyczną łączącą nowy kompleks z pozostałą częścią
trasy turystycznej. Obiekt wyposażony jest w darmowy parking. Niezbędne są dalsze prace związane głównie
z infrastrukturą Krzemionek oraz Pałacem Wielopolskich.
 przewidywane rezultaty;
W przypadku projektu zintegrowanego należy wykazad i opisad jego potencjał dla rozwoju regionu, łącznie z
dodatkowym wpływem projektu na wzrost społeczno - gospodarczy. Istotne jest, aby z przedstawionego opisu wynikała
zasadnośd realizacji projektu zintegrowanego, mając na uwadze łączny wpływ wszystkich elementów projektu na
wystąpienie efektu synergii (wartości dodanej).
Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki stanowi potencjał rozwoju turystyki powiatu o znaczeniu nie tylko
krajowym, ale i międzynarodowym. Jednocześnie potencjał ten ciągle nie jest wystarczająco wykorzystany. Przewiduje
się, że realizacja projektu pozwoli zahamowad dalszy spadek ilości odwiedzających, zwłaszcza Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat Krzemionki, które pomimo czynionych inwestycji i posiadaniu wielu walorów kulturalnych od 2007 r.
odnotowuje stałe drastyczne zmniejszenie rok do roku ilości odwiedzających turystów: 2007 r.: 59766 szt., 2015 r.:
32152 szt., tj. spadek aż o 46,20%. Ilośd odwiedzających Pałacu Wielopolskich jest niestabilna, spadająca nawet o ok.
45% rocznie (2010 r.: 8783 szt., 2011 r.: 6589 szt., 2012 r.: 5385 szt., 2013 r.: 2948 szt., 2014 r. 5575 szt., 2015 r. 8656
szt.). Oba obiekty wchodzą w skład Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Konieczne są
zatem kolejne inwestycje, które pozwolą lepiej wykorzystad istniejący potencjał przyrodniczy i kultowy województwa
świętokrzyskiego oraz kraju, wyeksponowad atuty i elementy łączące. Odkryte w parku i opisane dymarki zostały
zasypane mimo ich waloru kulturowego. Planuje się wykonanie ekspozycji "in situ" dymarek odkrytych w parku
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pałacowym. Należy je odkopad, osłonid przezroczystym materiałem (szkło lub plastik) i zabudowad wiatą. Zagadnienia
archeologiczne łączą obiekt z drugą częścią Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, tj.
Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz z wieloma innymi zabytkami w województwie (Bałtów, Nowa
Słupia i inne).
Dynamika ruchu turystycznego w powiecie ostrowieckim w latach 2007-2014 (na podstawie statystyki odnośnie
osób korzystających z noclegów w powiecie ostrowieckim w latach 2007-2014) jest bowiem niestabilna. Wskazuje na
spadek ruchu turystycznego ogółem o 20,06% w roku 2014 w porównaniu do roku 2007. Natomiast liczba turystów
zagranicznych spadła w omawianym okresie aż o 68,24% (źródło: GUS Bank Danych Lokalnych). Co więcej ruch
turystyczny w powiecie ostrowieckim po wzroście w latach 2010-2011 niemal ciągle spada, co również wpływa na
sytuacją społeczno-gospodarczą (np. bezrobocie w powiecie ostrowieckim na koniec marca 2016 r. wyniosło 17,4%, w
województwie 12,7%, zaś w kraju 10,0%). Największy poziom bezrobocia odnotowano właśnie w gminie Ostrowiec Św.,
w której znajduje się Pałac Wielopolskich, i gminie Bodzechów, w której znajduje się Muzeum Archeologiczne i
Rezerwat Krzemionki. Najmniejszy poziom bezrobocia odnotowano natomiast w gminie Bałtów, która generuje
największy ruch turystyczny w powiecie (źródło: PUP Ostrowiec Św.). Bezrobocie w gminie Bodzechów wynosiło w 2014
roku aż 21,8% (http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Bodzechow#ixzz4GZKOEBCS). W latach 2002-2015 liczba
mieszkaoców Ostrowca Św. zmalała o 5,1%. W 2014 saldo migracji wewnętrznych wynosiło dla Ostrowca
Świętokrzyskiego -352. (http://www.polskawliczbach.pl/Ostrowiec_Swietokrzyski#ixzz4GZ9H0F3u). W związku z
powyższym wymagane są nakłady inwestycyjne na zbytkowe obiekty, ich sieciowanie, wspólna promocja.
Potwierdzeniem są zapisy Zintegrowaną strategię dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społecznogospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna w ramach porozumienia „Trójmiasto nad
Kamienną” (OF TnK). Miasto Ostrowiec Świętokrzyski znajduje się bowiem na terenie OSI, tj. obszarów funkcjonalnych
miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna
wymagających restrukturyzacji i rewitalizacji (zgodnie z RPO WS 2014-2020, s. 237). Projekt swoim zakresem wpisuje się
w OF TnK poprzez realizację jej Priorytetu 2.4 – Wykorzystanie turystyki. Rozwiązanie problemów społecznych dzięki
realizacji ww. priorytetu ma zostad osiągnięte przez rozwój oferty turystycznej oraz infrastruktury jej dedykowanej
pozwalającej na dywersyfikację gospodarki, dostęp do nowych bodźców rozwojowych oraz rozwinięcie oferty usługowej
OF TnK. W ww. priorytecie wskazano wprost, iż rozwój turystyczny będzie następował poprzez „Utworzenie i rozwój
sieciowych produktów turystycznych, modernizację poszczególnych atrakcji turystycznych”, w tym m.in. Muzeum
Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki. Wzrost poziomu wykorzystania przez turystów ma byd oparty na wspólnym
ruchu turystycznym generowanym przez poszczególne atrakcje turystyczne. W tym celu opracowywana jest wspólna
oferta opierająca się na sieciowych produktach turystycznych łączących posiadane obecne i potencjalne atrakcje
turystyczne, połączenie OF TnK i poszczególnych atrakcji turystycznych z Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo.
Kierując się zapisami Strategii OF TnK postanowiono sieciowad i rozwijad produkty turystyczne jakie będą oferowad
zmodernizowane i bardziej dostępne atrakcje turystyczne i kulturalne: Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki
oraz Pałac Wielopolskich, oraz tym samym rozwijad region i miasto Ostrowiec Świętokrzyski dzięki zwiększonemu
wspólnemu ruchowi turystycznemu.
Podstawą rozwoju sieciowych produktów turystycznych jest wspólna identyfikacja naszych potencjałów –
posiadanych atrakcji turystycznych - działania 1.1.1 Współpraca pomiędzy Partnerami TnK. Wzajemne uświadomienie
posiadanych zasobów w tym zakresie powinno nas doprowadzid do konkluzji w zakresie wspólnego kierunku rozwoju i
możliwości w zakresie wykorzystania posiadanych przez nas potencjałów. W pracach identyfikacyjnych korzystnym
będzie wykorzystanie wiedzy i doświadczenia Klastra Turystycznego „Szwajcaria Bałtowska” związanego z rozwojem
potencjału turystycznego Bałtowa. Rozwój potencjałów turystycznych ma byd oparty na projektach, wpisujących się
w obrany wspólny kierunek rozwoju, realizowanych indywidualnie lub w partnerstwie (przez podmioty publiczne i/lub
prywatne). Wypracowanie porozumienia w zakresie kierunku rozwoju oferty turystycznej zapewni korespondowanie
ze sobą projektów nawet w przypadku ich osobnej realizacji. W skład realizowanych projektów wchodzid będą m.in.:
 Projekty konserwatorskie, restauratorskie, rekonstrukcyjne i adaptacyjne budynków i budowli historycznych i
zabytkowych mających na celu ich przystosowanie na cele turystyczne;
 Projekty renowacyjne, konserwatorskie oraz zabezpieczające zabytki ruchome i nieruchome
 Rozwój i modernizacja infrastruktury informacyjnej i turystycznej (w tym oznakowanie obszarów);
 Rozwój i modernizacja sieci ścieżek i szlaków rowerowych;
 Tworzenie i rozwój nowych produktów turystycznych w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego,
naturalnego i przemysłowego;
 Inne projekty inwestycyjne realizowane na obszarach o wysokim stopniu atrakcyjności turystycznej.
Koordynacje postępów związanych z pracami nad sieciowymi produktami turystycznymi będziemy przeprowadzad
w ramach spotkao wynikających z działania 1.1.1 Współpraca pomiędzy Partnerami TnK. Wypracowana na bazie
sieciowych produktów turystycznych oferta będzie zakładała wspólną taryfę biletową. Turysta odwiedzający wybraną
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atrakcję turystyczną w ramach oferty sieciowych produktów turystycznych będzie miał możliwośd wykupienia
kilkudniowego karnetu obejmującego wszystkie pozostałe atrakcje. Cena karnetu będzie niższa od sumy cen biletów do
poszczególnych atrakcji. Konstrukcja karnetu zostanie wypracowana równolegle z pracami dotyczącymi identyfikacji
naszych potencjałów turystycznych.
Zgodnie z założeniami działania 2.4.2. Promocja sieciowych produktów turystycznych TnK podstawą wzrostu
wykorzystania potencjału turystycznego będzie promocja utworzonej oferty sieciowych produktów turystycznych.
Promocja oparta zostanie na opracowaniu wspólnego i spójnego materiału promocyjnego obejmującego całośd
wypracowanej oferty – wszystkie sieciowe produkty turystyczne. Zakres prac obejmie stworzenie spójnej identyfikacji
wizualnej marki oraz stworzenie i druk katalogów promocyjnych. Katalogi promocyjne będziemy dystrybuowad
w poszczególnych atrakcjach turystycznych wchodzących w skład sieciowych produktów turystycznych, podczas targów
i innych wydarzeo turystycznych oraz w krajowych biurach turystycznych, w tym przedsiębiorstwach posiadających
ofertę dla rodzin z dziedmi oraz szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Opracowane materiały
zostaną ponadto wykorzystane do promocji z wykorzystaniem kanałów informacyjnych (w tym stron internetowych,
profili w mediach społecznościowych) posiadanych przez Partnerów TnK oraz podmioty zarządzające poszczególnymi
atrakcjami turystycznymi wchodzącymi w skład sieciowych produktów turystycznych – w tym również Bałtowskim
Kompleksem Turystycznym. Opisane działanie pozwoli na optymalizację zasięgu promocji względem jej kosztów.
W ramach projektu zostaną utworzone dodatkowe miejsca pracy, przez co obniży się bezrobocie w regionie,
w którym jego poziom jest bardzo wysoki, nastąpi: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem
obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne o 4501 szt., Liczba osób
korzystających z obiektów objętych wsparciem wzrośnie z 32152 szt. do 36653 szt.; Liczba obiektów kultury i
dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem, w tym: liczba zabytków objętych wsparciem wyniesie 2 szt., a Liczba
obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem, w tym: liczba zasobów kultury objętych wsparciem 2
szt.
Długookresowe kierunki rozwojowe dla Polski zostały nakreślone w strategii „Polska 2030 Trzecia fala
nowoczesności”. Określa ona długookresowe cele paostwa, które maja poprawid życie mieszkaoców Polski, a także
przyczyniad się do modernizacji kraju i wzrostu innowacyjności. Kluczowymi priorytetami tej strategii są: innowacyjnośd
(modernizacja), terytorialnie zrównoważony rozwój (dyfuzja), efektywnośd. Dla równoważenia potencjału rozwojowego
regionów ważne są zróżnicowane kierunki interwencji, ze szczególnym wskazaniem celu, jakim jest wyrównywanie
szans w ramach polityki spójności, w tym spójności społecznej, poprzez poprawę poziomu cywilizacyjnego życia
codziennego. Wiąże się to z łatwą dostępnością usług i zasobów publicznych. Jednym z istotnych problemów jest
zmiana modelu funkcjonowania obszarów wiejskich, z nowymi czynnikami ustanawiającymi wiejski model gospodarki,
pracy i życia – do rolnictwa dodane zostaną dziedziny uzupełniające. Uwzględnienie terytorialnie równoważonego
rozwoju wskazano w opisach zadao w dziedzinach poświęconych kapitałowi ludzkiemu, społecznemu, sprawnemu
paostwu, czy procesom cyfryzacyjnym. Działania te jednej strony poprawiają jakośd życia (mniej zagrożeo, lepsza jakośd
otoczenia), z drugiej tworzą warunki dla rozwoju – lokalne i regionalne inwestycje. W obszarze równoważenia
potencjałów rozwojowych regionów, cel strategiczny 8 „Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia
rozwoju dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych” podkreśla się, że polityka regionalna
koncentrowad się będzie w sposób zrównoważony na wyrównywaniu szans rozwojowych poprzez rozwijanie
potencjałów endogenicznych obszarów. Polityka regionalna, w której spójnośd jest rozumiana w kategoriach
funkcjonalnych i terytorialnych, służyd będzie poprawie jakości życia w różnych regionach Polski poprzez wspieranie
potencjału rozwojowego oraz powiązao funkcjonalnych. Koniecznym jest wzmocnienie rozwój obszarów wiejskich i
peryferyjnych poprzez inwestycję w m.in. edukację, kulturę, usługi publiczne, lokalną infrastrukturę.
Analizowany projekt jest spójny z długookresową strategią „Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności”, zwłaszcza
z ósmym celem strategicznym. Rezerwat Krzemionki położony jest na obszarach wiejskich, peryferyjnych. Projekt
poprzez inwestycję w kulturę („Krzemionki – kopalnie krzemienia z epoki neolitu” zostały uznane za pomnik historii) i
edukację (warsztaty/lekcje tematyczne organizowane przez Muzeum) przyczyni się do wspierania potencjału
rozwojowego tego regionu.
Strategiczne zadania paostwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnid
procesy rozwojowe wskazuje Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne Społeczeostwo, Konkurencyjna Gospodarka,
Sprawne Paostwo, przyjęta 25 września 2012 r. Jest to główna strategia rozwojowa Polski w średnim horyzoncie
czasowym. Głównym celem SRK 2020 jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych
potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawa jakości życia ludności.
Strategia wyznacza trzy obszary, na których koncentrowane będzie wsparcie:
 przekształcenia instytucjonalne utrwalające sprawne paostwo - wyższa jakośd funkcjonowania instytucji
publicznych, aktywna rola kapitału społecznego (Sprawne i efektywne paostwo).
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efektywny rozwój społeczno-gospodarczy i wysoka konkurencyjnośd gospodarki - wzrost gospodarczy zapewniający
Polsce 74-79% poziomu PKB per capita UE w 2020r., gospodarka oparta na wiedzy, nowoczesna infrastruktura,
rozwój kapitału ludzkiego - wiodącymi atutami konkurencyjności (Konkurencyjna gospodarka).
 spójnośd społeczno-gospodarcza i terytorialna - większa spójnośd terytorialna, dostępnośd usług publicznych,
szeroka skala szans rozwoju jednostki, mądra i efektywna integracja społeczna (Spójnośd społeczna i terytorialna).
W ramach tych obszarów prowadzone będą główne działania.
W obszarze „Spójnośd społeczna i terytorialna” została podkreślona rola kultury w walce z problemami
społecznymi, w tym z wykluczeniem społecznym. Projekty z zakresu kultury przyczyniają się do kształtowania
społeczeostwa nowoczesnego, otwartego na zmiany, tolerancyjnego. Przeciwdziałają one marginalizacji poszczególnych
grup społecznych, zwłaszcza narażonych na wykluczenie z powodu niepełnosprawności czy miejsca zamieszkania. O
poziomie rozwoju kraju i jakości życia ludności świadczy w dużej mierze możliwośd korzystania i jakośd usług
publicznych, w tym usług o charakterze społecznym (m.in. kultura). Cel III.2. wskazuje na koniecznośd zapewnienia
dostępu i określonych standardów usług publicznych. Natomiast cel III.3. podkreśla wzmocnienie mechanizmów
terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integrację przestrzenną dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów
regionalnych. Ponadto wspomagane będą tzw. specjalizacje terytorialne oraz procesy rozwojowe na obszarach
problemowych.
Niniejszy projekt wpisuje się w działania dotyczące rozwoju infrastruktury/obiektów kultury oraz poprawy dostępu
do usług publicznych (m.in. do edukacji i kultury). Przedsięwzięcie w zakresie poprawy infrastruktury Muzeum
Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich jest komplementarne i spójne z celami SRK 2020.
Dokumentem strategicznym, średniookresowym odnoszącym się do prowadzenia polityki rozwoju społecznogospodarczego kraju w ujęciu wojewódzkim jest Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony miasta - obszary wiejskie. Jest to też jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, które uszczegóławiają SRK 2020.
Celem polityki staje się stymulowanie regionów do rozwoju ich potencjału wzrostu przede wszystkim na podstawie ich
zasobów endogennych. Nowa polityka regionalna, obok przeniesienia uwagi z barier na potencjał rozwoju, zwraca
szczególną uwagę na następujące trzy inne aspekty: (1) zwiększenie roli szczebla regionalnego w uruchamianiu
procesów rozwojowych, (2) silne ukierunkowanie na terytorialnośd, (3) zasadnicze różnice między podejściem
terytorialnym a sektorowym (wielowymiarowośd procesów rozwojowych, powiązania międzysektorowe). Strategiczny
cel polityki regionalnej to: Efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów
rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym.
Strategia stawia rozwojowi regionalnemu trzy zasadnicze cele, które znajdują swoje odzwierciedlenie w dokumentach
strategicznych niższego rzędu (regionalnych i lokalnych). Są to:
1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów („konkurencyjnośd”),
2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych („spójnośd”),
3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działao rozwojowych ukierunkowanych
terytorialnie („sprawnośd”).
Wokół tych trzech celów koncentrują się działania na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce.
W ramach celu 1 KSRR („konkurencyjnośd”) wsparcie dla procesów rozwojowych i restrukturyzacyjnych wobec
obszarów wiejskich dokonywad się będzie z uwzględnieniem zróżnicowania terytorialnego ich sytuacji i koncentrowad
się będzie m.in. na stymulowaniu rozwoju lokalnego w wymiarach społeczno-kulturowym, gospodarczym oraz
ekologiczno-przestrzennym, które odbywad się będzie przez działania wpływające na poprawę jakości życia,
atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. Istotne będą działania dotyczące odnowy wsi, poprawy stanu dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego. Dotyczy to rozwoju lokalnych instytucji kultury oraz zabezpieczenia, ochrony i odnowy
zasobów kulturowych dla ich ukazania i udostępnienia jako dobra publicznego. Wspierane będą działania dotyczące
wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa kulturowego. Wnioskowany projekt
przyczyni się do realizacji powyższego celu. W ramach projektu przewiduje się zdania, które są spójne z w/w
działaniami, tj. dotyczące wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego (pomnik historii) a także walorów
środowiska przyrodniczego („Krzemionki Opatowskie” są uznane za rezerwat, a zabytkowe drzewa w parku przy Pałacu
Wielopolskich są pomnikami przyrody).
Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 za nadrzędną ideę działao podejmowanych
w regionie uznaje pragmatyczne dążenie do najpełniejszego i innowacyjnego wykorzystania przewag i szans,
odwrócenia niekorzystnych tendencji demograficznych oraz podniesienia jakości życia mieszkaoców przy jednoczesnej
dbałości o stan środowiska. Realizacji misji Strategii przyporządkowano sześd celów strategicznych, z których drugi
dotyczy koncentracji na kluczowych gałęziach i branżach dla rozwoju gospodarczego Regionu, w tym obejmuje
pakietyzację i komercjalizację produktu turystycznego; a piąty cel wskazuje na rozwój obszarów wiejskich realizowany
m.in. poprzez rozwój funkcji pozarolniczych.
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Do celu strategicznego drugiego sformułowano pięd celów operacyjnych, z których czwarty bezpośrednio wskazuje
na wykorzystanie potencjału przyrodniczego, kulturowego i turystycznego województwa świętokrzyskiego. Pakietyzacja
i komercjalizacja produktu turystycznego – czyli rynkowa gra zespołowa – cel, który obejmuje działania w rozwój
turystyki wydatnie wykorzystującej bogate dziedzictwo kulturowe regionu m.in. turystyki kulturowej, edukacyjnej,
geologicznej. Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki oraz Pałac Wielopolskich zaliczane są do dziedzictwa
kulturowego regionu m.in. turystyki kulturowej, edukacyjnej, geologicznej.
Piaty cel strategiczny dotyczy obszarów wiejskich, które obejmują zdecydowaną większośd terytorium
województwa świętokrzyskiego. W szeroko rozumianym wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich mieszczą się
zarówno: produkcja żywności na potrzeby konsumpcji oraz przetwórstwa rolno - spożywczego, tworzenie nowych
źródeł dochodu i zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, jak również działania chroniące dziedzictwo kulturowe. Trzeci
cel operacyjny Rozwój funkcji pozarolniczych wskazuje na koniecznośd zintensyfikowania inicjatyw zorientowanych na
wykształcanie się pozarolniczych funkcji obszarów wiejskich.
Projekt będący przedmiotem niniejszego studium będzie realizowany na obszarze wiejskim (wieś Sudół, gmina
Bodzechów, powiat ostrowiecki) i będzie dotyczył działao, które przyczynią się do rozwoju turystyki poprzez
wykorzystanie bogatego dziedzictwa kulturowego (pomnik historii, rezerwat przyrody) a więc wpisuje się w/w cele
Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020.
Najważniejszym dokumentem dotyczącym gospodarki turystycznej w regionie jest Strategia rozwoju turystyki
w województwie świętokrzyskim na lata 2015-2020, która z jednej strony kontynuuje działania wskazane w strategii na
lata 2006-2014, a z drugiej nakreśla nową wizję, cele i kierunki. W dokumencie uznano, że turystyka jest jedną
z najważniejszych gałęzi gospodarki województwa świętokrzyskiego, wykazuje międzysektorowe powiązania i silnie
oddziałuje na inne sektory oraz dziedziny życia. Szczególne powiązania wykazuje turystyka z kulturą. Obie dziedziny są
określane jako dwie siły służące wzrostowi w Europie.
Strategia rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2015-2020 jest spójna z dokumentami
odnosząca się do rozwoju turystyki szczebla krajowego jakimi są „Kierunki Rozwoju Turystyki do 2015” oraz
„Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015”. Na poziomie regionalnym istotną rolę w
kształtowaniu polityki regionu w zakresie turystyki odgrywa dokument „Strategia rozwoju
Województwa
Świętokrzyskiego do roku 2020”, z którym Strategia rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 20152020 jest komplementarna i spójna.
Celem nadrzędnym Strategii jest Pełne wykorzystanie zrealizowanych projektów turystycznych i okołoturystycznych
dla uzyskania efektów gospodarczych i społecznych wynikających z rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim.
Cel ten realizowany będzie w czterech obszarach tematycznych, dla których przypisano cele operacyjne. Jako kluczowe
obszary wskazuje się obszar (1) „Oferta turystyczna Regionu” oraz (2) „Przestrzeo turystyczna oraz wysoka dostępnośd
regionu i jego atrakcji”. W ramach obszaru pierwszego będą wspierane istniejące silne produkty turystyczne oraz będą
kreowane nowe produkty na bazie istniejącego potencjału. W celu operacyjnym 1 Wsparcie rozwoju flagowych
produktów turystycznych województwa tzw. lokomotyw rozwoju wymienia się produkty turystyczne podlegające
wsparciu, w śród których jest Muzeum Archeologiczne i Rezerwat "Krzemionki.
Niewątpliwie silnym produktem turystycznym, rozpoznawalną atrakcją turystyczną województwa świętokrzyskiego,
jest Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki. Działania na rzecz tego produktu są spójne z zapisami celu
operacyjnego 1 w obszarze pierwszym Strategii rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim.
W obszarze drugim, cel operacyjny 2 Osiągnięcie wysokiej dostępności atrakcji turystycznych mówi się, iż
dostępnośd atrakcji turystycznych jest bardzo ważnym czynnikiem stymulującym sprzedaż oferty regionu i wskazuje się
na takie elementy dostępności jak m.in. oznakowanie atrakcji turystycznych, aktualna i powszechnie dostępna
informacja, dogodny i atrakcyjny system zwiedzania obiektów, dostępnośd dla osób niepełnosprawnych. Zwraca się
uwagę na zapewnienie trwałości inwestycji realizowanych w latach 2007-2013 poprzez zapewnienie dostępu do
zrewitalizowanych lub wybudowanych obiektów turystycznych, kulturalnych oraz innych wykorzystywanych przez
turystów. Jest to ściśle powiązane z pełnym wykorzystaniem potencjału tych obiektów.
W ramach omawianego projektu przewiduje się takie działania jak dostosowanie Muzeum Archeologicznego i
Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich dla potrzeb osób z dysfunkcjami ruchu, mowy, słuchu i wzroku, czy
nowe oznakowania i oświetlenia trasy podziemnej. Również i z celem operacyjnym 2 w obszarze drugim niniejszy
projekt jest spójny.
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020+ wymienia jako cel nadrzędny
Poprawę jakości życia mieszkaoców i warunków do inwestowania w Powiecie. A wizja rozwoju wskazuje iż znacznikami
tożsamości powiatu są: Krzemieo, Centralny Okręg Przemysłowy i Dolina Rzeki Kamiennej. W strategii podkreśla się, że
powiat ostrowiecki to miejsce bogate w niepowtarzalne walory naturalne, kulturowe i krajobrazowe, gdzie tradycja,
historia, dziedzictwo i nowoczesnośd znajdują szczególną równowagę. Celowi strategicznemu I Stwarzanie warunków
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dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu przypisano 5 celów operacyjnych, wśród których
stawia się również na turystykę, która jest coraz prężniej rozwijającą się gałęzią gospodarki. Walory naturalne Powiatu
Ostrowieckiego stwarzają odpowiednie warunki do intensyfikacji rozwoju turystyki i stworzenia z niej prężnej gałęzi
gospodarki lokalnej dającej zatrudnienie mieszkaocom. Istotne dla rozwoju ruchu turystycznego w Powiecie jest
wykreowanie markowych produktów turystycznych na bazie posiadanych zasobów oraz zintegrowanie wszelkich
działao lokalnych związanych z tworzeniem, promocją i zarządzaniem ofertą turystyczną oraz spędzania czasu wolnego.
Zasadnicze atuty Powiatu w zakresie turystyki to Krzemionki, Dmielów, Bałtów oraz infrastruktura sportowa
przyciągająca na teren Powiatu grupy sportowców. Zadania te uwypukla cel operacyjny I.5 Rozwój turystyki. Wśród
działao kluczowych wymienia się wspieranie terenów atrakcyjnych turystycznie czy promocję neolitycznych kopalo w
Krzemionkach.
W zakresie celu strategicznego III Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych na terenie Powiatu realizowany
będzie cel operacyjny III.5 Zintegrowana i atrakcyjna oferta czasu wolnego. Wśród działao kluczowych wymienia się
rozszerzenie oferty Krzemionek.
Analizowany projekt jest spójny z w/w celami operacyjnymi i działaniami Strategii Zrównoważonego Rozwoju
Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020+.
Program Rozwoju Turystyki i Promocji Powiatu Ostrowieckiego wyznacza kierunki rozwoju oraz określa kluczowe
działania, wskazuje na takie cele jak m.in.:
 Podjąd działania w kierunku zachowania czystego i nieskażonego powietrza, zwłaszcza w obszarach turystycznych Działad na rzecz ochrony walorów naturalnych i krajobrazowych sprzyjających rozwojowi turystyki;
 Tworzyd warunki do rozwoju turystyki - Podjąd działania w kierunku aktywnej promocji domen i produktów
turystycznych powiatu;
 Wykorzystad walory krajobrazowo-turystyczne w rozwoju powiatu - Podjąd działania w kierunku rozwoju
istniejących obszarów turystycznych (w tym Rozwijad istniejące usługi w ramach dziedzictwa kulturowego opartego
na prehistorycznych korzeniach - górnictwo neolityczne).
Projekt wpisuje się w cele i działania Programu Rozwoju Turystyki i Promocji Powiatu Ostrowieckiego.
Zakres Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 jest
odpowiedzią na wyzwania rozwojowe, określone dla regionu w głównych dokumentach strategicznych i uwzględnia te
obszary interwencji, których realizacja przyniesie największe efekty. Cele tematyczne i priorytety inwestycyjne RPO WŚ
będą realizowane w 11 osiach priorytetowych. W osi priorytetowej 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe wspierane
będą inwestycje mające na celu ochronę terenów cennych przyrodniczo, różnorodności biologicznej, promocję i rozwój
zasobów przyrodniczo-kulturowych, dając tym samym możliwośd rozwoju społeczno- gospodarczego województwa.
Działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, jak również rozwoju zasobów kultury będą szły w parze z lepszym
wykorzystaniem tych zasobów z punktu widzenia gospodarki. W ramach osi 4 będzie realizowany m.in. cel tematyczny
CT 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami oraz
priorytet inwestycyjny 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Realizacja
inwestycji w ramach PI 6c przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego, pobudzenia aktywności gospodarczej
województwa oraz zwiększenia dostępu mieszkaoców regionu do dóbr kultury. Interwencja będzie skierowana na
ochronę, promocję i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zabytków w celu poprawy stanu technicznego tych obiektów,
dostosowania tych obiektów do funkcji turystycznych lub kulturowych oraz zwiększenia potencjału turystycznego
regionu. Mając na uwadze wzrost znaczenia kultury dla mieszkaoców regionu, w ramach priorytetu realizowane będą
działania dotyczące inwestycji w rozwój zasobów kultury oraz w infrastrukturę instytucji kultury, w celu poprawy
świadczonych usług oraz zwiększenia znaczenia kultury dla mieszkaoców regionu.
Działanie realizowane w ramach Priorytetu inwestycyjnego będą uwzględniad potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
Wsparcie mogą uzyskad przedsięwzięcia dotyczące m.in. zachowania i zabezpieczenia obiektów dziedzictwa
kulturowego i obiektów zabytkowych dla celów rozwoju społeczno-gospodarczego, dostosowania obiektów dziedzictwa
kulturowego do funkcji turystycznych lub kulturowych, rozwoju zasobów kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
kulturowego (w tym poprawy jakości funkcjonowania instytucji kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
kulturowego), przebudowy i renowacji instytucji kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kulturowego oraz
konserwacji i restauracji obiektów zabytkowych wraz z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym
działalności gospodarczej. Takim przedsięwzięciem jest wnioskowany projekt. Planowane zadania są spójne z celami
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
4.

Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia

Główny Typ Projektu: I. Infrastruktura zabytkowa (dotyczy działao przy zabytkach ruchomych i nieruchomych
(powyżej 60% udziału kosztów w kosztach całkowitych projektu). Działania przy nie zabytkowej infrastrukturze oraz
zakup sprzętu u wyposażenia mogą stanowid wyłącznie element projektu. Istotne jest, że zgodnie z ustawą prawo
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geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 981), obiektem budowlanym zakładu górniczego
- jest znajdujący się poza podziemnym wyrobiskiem górniczym obiekt zakładu górniczego będący obiektem
budowlanym w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późn.
zm.), służący bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą w zakresie. W celu zabezpieczenia
wyjśd i wejśd do podziemnych tuneli kopalo wykonywano budynki je zadaszające. Stanowią one tym samym
integralną częśd zabytkowej infrastruktury.
W ramach ww. typu projektu będą realizowane typy projektów:
1) Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i
zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;
2) Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji
artystycznej, archiwów;
3) Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji
prac konserwatorskich;
4) Tworzenie i modernizacja wystaw stałych;
5) Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;
7) Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego);
8) Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeo lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.
5.

Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazad właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje)

Obszar realizacji przedsięwzięcia to województwo świętokrzyskie, powiat ostrowiecki:
1) gminie Bodzechów, miejscowości Sudół 135 a – obszar wiejski,
2) gminie Ostrowiec Świętokrzyski, miejscowośd Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 37 – obszar miejski.
Nie są to tereny: przygraniczne.
Gmina Bodzechów zaliczana jest do gmin o najniższym dostępie do usług publicznych- Obszar Strategicznej
Interwencji w ramach RPO WS 2014-2020 (zgodnie z RPO WS 2014-2020, s. 237).
Miasto Ostrowiec Świętokrzyski znajduje się na terenie OSI, tj. obszarów funkcjonalnych miast tracących
funkcje społeczno-gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna wymagających
restrukturyzacji i rewitalizacji (zgodnie z RPO WS 2014-2020, s. 237).
Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki w gminie Bodzechów, miejscowości Sudół 135 a znajduje
się w bezpośrednim sąsiedztwie byłej kopalni kamienia, gdzie składowany był odpad produkcyjny (żużel hutniczy),
co obniżało atrakcyjnośd miejscowości. W ostatnich latach hałda z żużlem została usunięta, a teren przywrócony do
stanu przed zasypania. Można zatem uznad, że obszar realizacji przedsięwzięcia znajduje się obok terenu
zdegradowanego.
Pałac Wielopolskich wraz parkiem jest wpisany do Gminnego Programu Rewitalizacji Ostrowca
Świętokrzyskiego.
Czynione są starania mające na celu wpisanie terenu Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki do
Gminnego Planu Rewitalizacji opracowanego przez Gminę Bodzechów.
6.

Miejsce realizacji przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie realizowane będzie w województwie świętokrzyskim, powiecie ostrowieckim:
1) gminie Bodzechów, miejscowości Sudół 135 a - Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki
2) gminie Ostrowiec Świętokrzyski, miejscowośd Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 37 - Pałac
Wielopolskich.
Tym samym projekt jest „projektem zintegrowanym”. Zgodnie z wytycznymi do działania 8.1 PO IiŚ w przypadku
projektu zintegrowanego oba obiekty są od siebie oddzielone (2 różne lokalizacje) i funkcjonalnie niezależne
(zróżnicowany zakres działalności kulturalnej, oferowanie oddzielnych biletów wstępu).
Obie lokalizacje są funkcjonalnie powiązane poprzez wspólny zarząd nad obiektami i elementy bogactwo
archeologiczne.
Powiat Ostrowiecki położony jest w północno-wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Usytuowany jest
w malowniczej dolinie rzeki Kamiennej. Jego północną granicę stanowi Przedgórze Iłżeckie, południową zaś Wyżyna
Sandomierska. To niezwykle atrakcyjny przyrodniczo mikroregion z unikatowymi formami krajobrazowymi: czystymi
rzekami, górami, bogatymi w różnorodne gatunki lasami. Jedyny w swoim rodzaju klimat krajobrazu kulturowego
współtworzą zabytki architektury. Bardzo cenne są także obiekty związane z budownictwem przemysłowym i
starożytnym górnictwem (neolityczna kopalnia krzemienia pasiastego w „Krzemionkach”).
Gmina Bodzechów leży w północno - wschodniej części województwa świętokrzyskiego w powiecie ostrowieckim.
Od północy i północnego - zachodu graniczy (okalając łukiem) z dużym ośrodkiem miejskim - Ostrowcem
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Świętokrzyskim. Gmina zajmuje sąsiadujące ze sobą jednostki Przedgórza Iłżeckiego i Wyżyny Sandomierskiej.
Południowe obszary obejmują pas wyżyn i zaliczają się do Wyżyny Sandomierskiej, a północno - wschodnie należą do
Przedgórza Iłżeckiego i pokryte są znacznymi kompleksami leśnymi wchodzącymi w skład Puszczy Iłżeckiej. Te dwie
jednostki dzieli pradolina rzeki Kamiennej. Prawdziwą perłą Gminy Bodzechów jest neolityczna kopalnia krzemienia
pasiastego w Krzemionkach. Można tu podziwiad ślady górnictwa z młodszej epoki kamienia i wczesnej epoki brązu,
czyli około 3500 - 1600 lat p.n.e. Krzemionki to obiekt unikatowy, z tego względu planuje się, że zostaną wpisane na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Rys. Mapka schematyczna Polski, województwa świętokrzyskiego, powiatu ostrowieckiego

Mapa Polski

Mapa
powiatu ostrowieckiego

Mapa woj. świętokrzyskiego

Rys. Lokalizacja Muzeum Historyczno-Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki
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Rys. Granice Rezerwatu Archeologiczno –Przyrodniczego w Krzemionkach
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7.

Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

Na etapie sporządzenia niniejszego opracowania i składania wniosku projekt jest na etapie przygotowawczym
(koncepcyjnym). Wnioskodawca posiada:
1) Scenariusz koncepcyjny stałej wystawy w obrębie trasy turystycznej Krzemionkach, tytuł roboczy:
Krzemionki – prahistoryczne kopalnie krzemienia pasiastego autorstwa, Artur Jedynak, Kamil Kaptur (Dział
Archeologii MHA),
2) Propozycje rozbudowy oraz modernizacji rekonstrukcji wioski i cmentarzyska pradziejowego w
Krzemionkach do realizacji w ramach projektu „Poprawa infrastruktury Muzeum Historyczno-Archeologicznego i
Rezerwatu Krzemionki”, autor Artur Jedynak, Kamil Kaptur.
3) Wstępną koncepcję stałej wystawy archeologicznej w Muzeum w Krzemionkach, autor Artur Jedynak, Kamil
Kaptur.
Podjęta została uchwała w dniu 8.08.2016 r. upoważniająca dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim do złożenia fiszy projektowej w ramach naboru projektów do Kontraktu
Terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego dla projektu z jednoczesnym oświadczeniem zarządu o podjęciu
odpowiednich kroków mających na celu zabezpieczenie wkładu własnego na cele ww. projektu oraz środków na
utrzymanie jego trwałości.
Stan prawny nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej przeznaczonej pod realizację projektu jest
unormowany. Działki stanowią własnośd Powiatu Ostrowieckiego bądź Skarbu Paostwa i są oddane w użytkowanie
Muzeum Historyczno-Archeologicznemu.
Realizacja omawianej inwestycji wymaga spełnienia określonych wymagao formalno-prawnych. Dla projektu
wymagane będzie uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę (przewidywany termin uzyskania – czerwiec 2017 r.).
Aby uzyskad powyższe zezwolenie Wnioskodawca zobowiązany jest posiadad prawomocną decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla planowanego przedsięwzięcia (przewidywany termin
uzyskania – kwiecieo 2017 r.). Analizowane przedsięwzięcie należy przedsięwzięd mogących potencjalnie znacząco
oddziaływad na środowisko, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsięwzięd mogących znacząco oddziaływad na środowisko. Ponadto musi zostad wydane
zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000. Projekt będzie
realizowany na terenie objętym ochroną w ramach utworzonego obszaru Natura 2000. W obecnej chwili nie jest
możliwe określenie oddziaływania projektu na stan środowiska (brak Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, brak
decyzji OOŚ), jednakże przewiduje się, że nie będzie negatywnego oddziaływania na stan środowiska ze względu
na to, że projekt będzie dotyczył terenów już zagospodarowanych i nie będzie zmieniał ich przeznaczenia.
Dla omawianego terenu w chwili obecnej nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Jest natomiast „Studium Uwarunkowao i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Bodzechów”.
Uzyskanie pozwolenia na budowę w przewidywanym terminie nie powinno byd zagrożone, gdyż tereny
sąsiadujące do lokalizacji inwestycji należą do Skarbu Paostwa lub Powiatu Ostrowieckiego lub Urzędu Miasta
Ostrowiec Św.
8.

Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia
Muzeum Historyczno-archeologiczne – renowacja Częstocice- Pałac Wielopolskich

Lp.

Nazwa

1.

Roboty budowlane

1.1

Remont dachu

Netto

Brutto

VAT

2146341,46

493658,54

2 640 000,00

243902,44

56097,56

300 000,00

uzupełnienie więźby dachowej wraz z odeskowaniem
pokrycie papą i blachą
obróbki blacharskie
naprawa kominów
wymiana orynnowania
1.2 Prace renowacyjne ścian zewnętrznych

162601,63

37398,37

200 000,00

uzupełnienie brakujących elementów elewacji ściennej
renowacja balkonów wraz z uzupełnieniem brakujących tralek,
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herbu
wykonanie obróbek otworów okiennych
malowanie z pracami przygotowawczymi do malowania
1.3

Remont instalacji centralnego ogrzewania i wodnokanalizacyjnej
wymiana wyeksploatowanych części instalacji

97560,98

22439,02

203252,03

46747,97

120 000,00

budowa nowych odcinków instalacji wewnętrznej
zabudowa grzejników odpowiadających charakterowi obiektu i
wymogom prawnym
1.4 Roboty budowlane przy fundamentach

250 000,00

osuszanie fundamentów i murów
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
ocieplenie fundamentów
wykonanie drenażu wokół budynku
wykonanie opaski wokół budynku
Odwodnienie
1.5 Remont schodów przy wejściach do budynku

162601,63

37398,37

200 000,00

2x schody boczne
schody główne
schody zejściowe do parku i odtworzenie tarasu
1.6 Instalacja elektryczna i alarmowa

203252,03

46747,97

250 000,00

wykonanie nowej instalacji elektrycznej i alarmowej
montaż nowych elementów świetlnych, alarmowych i osprzętu
1.7 Ściany wewnątrz

203252,03

46747,97

250 000,00

przebudowa ścian
remont tynków
montaż systemów wystawienniczych
malowanie ścian
1.8 Remont z uzupełnieniem części podłóg drewnianych

284552,85

65447,15

350 000,00

1.9 Renowacja lub wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej

146341,46

33658,54

180 000,00

97560,98

22439,02

120 000,00

1.10 Wykonanie wentylacji mechanicznej

1.11 Park
260162,60
wykonanie (poprawienie) ciągów pieszych i dróg wewnętrznych
na terenie zabytkowego obiektu wraz z zagospodarowaniem
parku (mała architektura)
konserwacja istniejącego drzewostanu, usunięcie nasadzonych
drzew niewpisujących się w styl charakterystyczny dla parku
wraz z nasadzeniem nowych drzew
wykonanie placu przed tarasem muzeum z przeznaczeniem na
działalnośd kulturową (np. koncerty)

59837,40

320 000,00

remont ogrodzenia
Wykonanie ekspozycji "in situ" dymarek odkrytych w parku
pałacowym.

81300,81

18699,19

2. dokumentacja projektowa (np. projekt wykonawczy wraz z

150243,90

34556,10

1.12

100000,00
184 800,00
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opłatami związanymi z uzyskaniem niezbędnych decyzji
administracyjnych, kosztorysy inwestorskie)
nadzór inwestorski, górniczy, konserwatorski, Inżynier
3. Kontraktu (Nadzór archeologiczny będzie prowadzony przez
własnych pracowników).

64390,24

14809,76

4. nadzór autorski

21463,41

4936,59

26 400,00

2382439,02

547960,98

2930400,00

Razem

79200,00

Muzeum Historyczno-Archeologiczne – Krzemionki
l.p.

Nazwa wydatku

Netto

VAT

Brutto

1.

Dokumentacja projektowa (opracowanie projektu
budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, projektu wystawy w
budynku Muzeum)

404137,40

92951,60

497089,00

225275,61

51 813,39

277 089,00

178861,79

41 138,21

220 000,00

4693528,46

1063011,54

5756540,00

207317,07

47 682,93

255 000,00

162601,63

37 398,37

200 000,00

32520,33

7 479,67

40 000,00

Roboty w zakresie poprawy bezpieczeostwa obiektów poprzez
wykonanie zabezpieczeo p.poż, alarmów, monitoringu,
światłowodu i klimatyzacji w obiektach Muzeum i Rezerwatu

390243,90

89 756,10

480 000,00

Przebudowa dwóch budynków nad szybami kopalnianymi
(Zenon, Stefan) - wymiana konstrukcji, pokrycia dachowego,
malowanie, izolacja przeciwwilgociowa

373983,74

86 016,26

460 000,00

Przebudowa klatki schodowej wraz ze śluzą w szybie Zenon
oraz śluzy i pokrywy klatki schodowej w szybie Stefan

89430,90

20 569,10

110 000,00

Przystosowanie istniejących szybów: "Zenon" i ewakuacyjnego
oraz montaż w nich dwóch wind przystosowanych do osób z
niepełnosprawnością

388000,00

89 240,00

477 240,00

Przebudowa oświetlenia podziemnej trasy turystycznej (500m)
wraz z zasilaniem awaryjnym (agregat prądotwórczy
uruchamiany w razie awarii);

463414,64

106 585,36

570 000,00

wymiana w podziemnej trasie turystycznej zniszczonych osłon
wyrobisk górniczych tzn. siatek metalowych, osłon z tworzywa
sztucznego i szyb na osłony bardziej estetyczne i odporne na
czynniki atmosferyczne.

40650,41

9 349,59

50 000,00

Monitoring wizyjny pola górniczego

73170,73

16 829,27

90 000,00

Projekt budowlany wraz z opłatami związanymi z uzyskaniem
niezbędnych decyzji administracyjnych i kosztorys inwestorski
Opracowanie projektu wykonawczego wystawy w budynku
Muzeum
2.

Roboty budowlane i budowlano-montażowe
Przebudowa "domku archeologa"
Rozbiórka budynków: administracyjnego, magazynu zbiorów,
magazynowego, domku campingowego
digitalizacja podziemnej trasy turystycznej metodą skaningu, z
możliwością jej wykorzystania podczas przygotowao do prac
zabezpieczających, konserwacyjnych, sporządzania
dokumentacji konserwatorskiej i górniczej.
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Dostosowanie obiektu dla potrzeb osób z dysfunkcjami mowy,
słuchu i wzroku - roboty przygotowawcze, zakup i instalacja
terminali (VAT 8%) wraz z przeszkoleniem personelu Muzeum

3.

4.

110000,00

8 800,00

118 800,00

Przygotowanie ekspozycji na trasie turystycznej (w pawilonie
"Zenon" i "Stefan" oraz na trasie w szybie wentylacyjnym) wraz
z niezbędnymi pracami, urządzeniami (multimedia) i
elementami ekspozycyjnymi

350000,00

80500,00

430500,00

Wykonanie stałej wystawy w budynku muzeum wraz z
niezbędnymi pracami, urządzeniami (multimedia) i elementami
ekspozycyjnymi

2012195,12

462804,88

2475000,00

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

329268,29

75731,71

405000,00

Wyposażenie domku archeologa (stoły, krzesła, regały/skrzynie
na przybory, rzutnik multimedialny, ekran do projekcji, tablica
multimedialna)
Wyposażenia sali wystawowej w budynku Muzeum - zakup
sprzętu multimedialnego (projektory, ekrany, komputery,
playery, głośniki, osprzęt, okablowanie)
Przygotowanie muzeum do zwiedzania (z możliwością wyboru
różnej wersji językowej) - zakup aplikacji mobilnej i montaż
beaconów

28455,28

6 544,72

35 000,00

292682,93

67 317,07

360 000,00

8130,08

1 869,92

10 000,00

Nadzór inwestorski, nadzór autorski, konserwatorski, górniczy,
Inżynier Kontraktu

155000,00

35 650,00

190 650,00

5581934,15

1267344,85

6849279,00

Ogółem

I. PODSUMOWANIE BEZ CZĘŚCI WSPÓLNYCH
Razem Krzemionki

Netto

VAT

Brutto

5581934,15

1267344,85

6849279,00

Razem Pałac Wielopolskich

2382439,02

547960,98

2930400,00

RAZEM Krzemionki i Pałac Wielopolskich

7964373,18

1815305,82

9779679,00

II. CZĘŚCI WSPÓLNE (wydatki wspólne Pałacu Wielopolskich i
Krzemionek)
przygotowanie projektu: studium wykonalności

Netto
24390,24

VAT
5609,76

Brutto
30000,00

Promocja
Opłaty finansowe, doradztwo (prawne, finansowe, techniczne) związane z
obsługą projektu

81000,00

18630,00

99630,00

30000,00

6900,00

36900,00

RAZEM CZĘŚCI WSPÓLNE

135390,24

31139,76

166530,00

III. PODSUMOWANIE (I+II)

8099763,42

1846445,58

9946209,00

9.

Źródła finansowania przedsięwzięcia
Ogółem
(w zł)

w tym:
2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018
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Źródło
Źródło
Źródło
finansowania finansowania finansowania
A (EFRR)
B (Starostwo
C
Powiatowe)
6884798,91

A

B

3061410,09

C

A

B

C

4618
89,0
0

A

B

C

1721 303
199, 463,
727 52

A

B

C

5163 2296
599,1 057,
8
568

10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
Elementy /Etapy

Data rozpoczęcia

Data ukooczenia

(A)

(B)

mm/rrrr

mm/rrrr

Ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu
technicznego wraz z uzyskaniem niezbędnych
pozwoleo i decyzji

09/2016

10/2016

Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz
uzyskanie koniecznych pozwoleo i decyzji

10/2016

2/2017

Opracowanie studium wykonalności

2/2017

2/2017

Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót

8/2017

9/2017

Ogłoszenie przetargu na Inżyniera Kontraktu

8/2017

9/2017

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie stałej
wystawy w budynku Muzeum

4/2018

5/2018

Roboty budowlane i modernizacyjne

8/2017

11/2018

Zakup wyposażenia i wykonanie wystawy stałej

8/2018

11/2018

Zakooczenie finansowe projektu

12/2018

12/2018

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości bazowej oraz
docelowej)
Wskaźnik produktu/rezultatu

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych
wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i
naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne

Wartośd bazowa

Oczekiwana wartośd
docelowa

0

4501
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Liczba osób korzystających z obiektów objętych
wsparciem

32152

36653

Wartośd bazowa

Oczekiwana wartośd
docelowa

Liczba obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego
objętych wsparciem, w tym: liczba zabytków
objętych wsparciem

0

2

Liczba obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego
objętych wsparciem, w tym: liczba zasobów kultury
objętych wsparciem

0

2

Liczba (EPC)

Średni czas trwania takiego
zatrudnienia

Podczas etapu realizacji

0

0

Podczas etapu operacyjnego

2

Zatrudnienie na czas
nieokreślony

Wskaźnik produktu/rezultatu

Liczba miejsc utworzonych bezpośrednio

12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne
Komplementarnośd i spójnośd projektu z innymi przedsięwzięciami
Projekty zrealizowanych przez Muzeum Historyczno-Archeologiczne:
 Organizacja wydarzeo plenerowych- rekonstrukcji i historycznej ,,Na partyzancki poszli bój 1864-1994” oraz III
Krzemionkowskich Spotkao z Epoką Kamienia, bazujących na dziedzictwie archeologicznym i historycznym
regionu. Ideą wydarzenia, organizowanego cyklicznie, jest podkreślenie odkrycia Krzemionek, którego dokonał
Jan Samsonowicz w lipcu 1922 r.
 Remont i doposażenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki w nowe obiekty zrekonstruowanej
„prahistorycznej osady”. Celem było lepsze zagospodarowanie i przystosowanie rekonstrukcji pradziejowej
osady do działao edukacyjnych.
 Przygotowanie i wydanie monografii Krzemionek oraz wydawnictwa pokonferencyjnego związanego
z dziedzictwem neolitycznych kopalo krzemienia pasiastego w Krzemionkach. Projekt polegał na wzbogaceniu
oferty wydawniczej muzeum o dwie ważne pozycje - monografię Krzemionek oraz wydawnictwo, będące
pokłosiem konferencji naukowej poświęconej neolitycznym kopalniom krzemienia. Wydanie monografii, czyli
kompleksowego opracowania naukowego, jest również bardzo ważne z punktu widzenia starao o wpisanie
Krzemionek na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
 Sudół, neolityczne kopalnie krzemienia pasiastego w Krzemionkach: wykonanie prac górniczych,
zabezpieczająco - konserwatorskich w obrębie galerii turystycznej w podziemnych wyrobiskach
prahistorycznych kopalo krzemienia pasiastego. Galeria prowadzi przez wyrobiska neolityczne w minimalnym
stopniu przekształcone przez współczesną działalnośd człowieka, a tym samym umożliwia obcowanie z
zabytkiem sprzed ponad 5000 lat.
 Zakup kolekcji krzemieni ze zbiorów Jana Chałupczaka. Kolekcja 1000 krzemieni ze złóż polskich stała się
ważnym elementem wystawy dotyczącej historii krzemienia. Jest również bazą dla badao nad genezą i
pochodzeniem krzemienia oraz punktem wyjścia dla działao edukacyjnych. Nasza kolekcja krzemieni
prezentowana była w różnych miejscach świata - m.in. w Brukseli i Pradze.
 Warsztaty, lekcje muzealne i wydarzenia plenerowe organizowane przez Muzeum Archeologiczne i Rezerwat
Krzemionki:
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Warsztaty archeologiczne pt. „W neolitycznej osadzie”, odbywają się w zrekonstruowanej wiosce neolitycznej,
na świeżym powietrzu lub w odtworzonych zabudowaniach mieszkalnych ludności epoki kamienia i wczesnej
epoki brązu.
 Lekcje muzealne odbywają się podobnie jak warsztaty w przestrzeni zrekonstruowanej osady neolitycznej i są
podzielone na następujące zagadnienia: (1) Pradzieje ziemi ostrowieckiej; (2) Zawód – archeolog; (3) Znalazłem
skarb.
 Cykl lekcji muzealnych „Spotkania z przyrodą w Krzemionkach”. W ramach cyklu przygotowane są dwa bloki
zajęd dotyczące ptaków i ssaków „zamieszkujących” Rezerwat Krzemionki.
Region świętokrzyski, w tym powiat ostrowiecki wyróżnia się unikatową ofertą z zakresu dziedzictwa kulturowego
ze względu na bogatą historię związaną z działalnością ludzką od prehistorii do dnia dzisiejszego. Stwarzał możliwośd
osadnictwa na przestrzeni wielu epok, dlatego działalnośd człowieka pozostawiła tu tak wiele materialnych dowodów
świadczących o rozwoju cywilizacji ludzkiej na przestrzeni dziejów. Unikatami są starożytna metalurgia (Dymarki
Świętokrzyskie Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej Słupi) czy kopalnie krzemienia pasiastego (Muzeum
Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki”). Warte podkreślenia jest również funkcjonujące Żywe Muzeum Porcelany w
Dmielowie funkcjonujące na terenie Fabryki Porcelany AS Dmielów, w ramach Centrum Porcelany Artystycznej, w której
prezentowane są m.in. warsztat garncarski wraz z informacjami o historii dmielowskiego garncarstwa, prezentacja
procesu produkcji porcelany.
Warte podkreślenia są odkrycia paleontologiczne dokonane na terenie Bałtowa, które stały się inspiracją do
wybudowania Juraparku. Stał się on kompleksem turystycznym - zintegrowanym produktem turystycznym,
charakteryzującym się zróżnicowaną ofertą edukacyjną, rozrywkową i aktywną, opartą na odniesieniach do prehistorii
regionu.
Tabela. Przedsięwzięcia turystyczne regionu komplementarne z planowanym projektem
Potencjał
do
Gospodarcze i
Wpływ
na Bazowanie
na wyróżnienia
Zgodnośd
z
społeczne
Nazwa przedsięwzięcia
długośd sezonu potencjalne
rynkowegotrendami
znaczenie dla
turystycznego
regionu
budowy marki
regionu
produktu
PRODUKT LINIOWY
Świętokrzyski
Szlak
Ścisły związek z
ArcheologicznoDuża
Całoroczny
potencjałem
Wysoki
Duże
Geologiczny
regionu.
PRODUKT MIEJSCA/OBIEKT
Bałtowski
Kompleks
Wysoka
Całoroczny
Tak.
Bardzo wysoki
Bardzo duże
Turystyczny
Tak.
Max.
Centrum Kulturowo- Wysoka. Walory
wykorzystany
Archeologiczne
w edukacyjne.
Sezonowy
Wysoki
Duże
potencjał obszaru
Nowej Słupi
Interaktywnośd
produktu.
Muzeum
Ścisły związek z
Archeologiczne
i Wysoka
Całoroczny
potencjałem
Bardzo wysoki
Duże
Rezerwat "Krzemionki
regionu.
Żywe
Muzeum
Wysokie
Całoroczny
Tak.
Wysoki
Średnie
Porcelany w Dmielowie
Wybrane przedsięwzięcia na obszarze województwa świętokrzyskiego, w tym powiatu ostrowieckiego realizowane w
latach 2006-2014, z którymi planowany projekt jest komplementarny i spójny:
 Świętokrzyski Szlak Archeologiczno-Geologiczny - projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013. Produkt turystyczny powstały dzięki projektowi
partnerskiemu, w którego realizacji udział wzięli: Geopark Kielce, Muzeum i Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy
Krzemionki k. Ostrowca Świętokrzyskiego, Gmina Chęciny oraz Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa
Świętokrzyskiego. W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:
 Budowa Centrum Geoedukacji w rezerwacie Wietrznia w Kielcach;
 Budowa zespołu obiektów obsługujących Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy w Krzemionkach,
rozbudowa tzw. Wioski Neolitycznej i estakady łączącej istniejące pawilony naszybowe;
 Oznakowanie obiektów archeologicznych i geologicznych na terenie woj. Świętokrzyskiego poprzez znaki e-22 i
tablice informacyjne;
 Zbudowanie infrastruktury przy atrakcjach geologicznych w gminie Chęciny.
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Oferta turystyki kulturowej, wpisująca się w nowoczesny trend tzw. geoturystykę, jest skierowana do wszystkich grup
wiekowych, turystów indywidualnych i grupy zorganizowane, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
mogących poznad unikatowe dziedzictwo geologiczne regionu świętokrzyskiego.


Bałtowski Kompleks Turystyczny - Jeden z wiodących produktów turystycznych regionu świętokrzyskiego, który
stale rozwija swoją ofertę m.in. poprzez korzystanie z różnych form oprogramowania. W ramach inwestycji od 2005
roku do dnia dzisiejszego powstał zintegrowany produkt turystyczny charakteryzujący się zróżnicowaną ofertą
edukacyjną, rozrywkową i aktywną, opartą na odniesieniach do prehistorii i historii regionu. Wśród największych
inwestycji na terenie obiektu wyróżnia się atrakcje podzielone tematycznie: Prehistoria: Jura park, Oceanarium,
Żydowski Jar, Zwierzyniec Bałtowski, Kraina Koni. Zwierzyniec górny i dolny, Kraina Koni, tresura psów.
 Centrum Kulturowo-Archeologiczne Nowa Słupia - „Rewitalizacja terenów dymarek w miejscowości Nowa Słupia”
współfinansowany ze środków ze środków EFRR w ramach RPO WŚ na lata 2007 – 2013. Obiekt o charakterze
wioski historycznej, położony u podnóża Łysej Góry, składający się z elementów mających odzwierciedlenie w
badaniach i odkryciach archeologicznych z epoki wpływów rzymskich, w czasach prężnie działającego ośrodka
metalurgicznego na terenie Łysogór. Miejsce corocznej sztandarowej imprezy regionu-Dymarek Świętokrzyskich
oraz interaktywnych warsztatów poświęconych starożytnej metalurgii i okresowi wpływów rzymskich.
 „Świętokrzyskie Preparatorium Skamieniałości Pod Tetrapodem” – projekt współfinansowany ze środków EFRR w
ramach RPO WŚ na lata 2007 – 2013. W ramach realizacji projektu została wykonana modernizacja infrastruktury
budowlano-technicznej i badawczej Oddziału Świętokrzyskiego Paostwowego Instytutu Geologicznego, dzięki
czemu wzmocnieniu uległa jego rola jako placówki regionalnych badao geologicznych i hydrogeologicznych oraz
ośrodka geoinformacji i popularyzacji geologicznej.
 Żywe Muzeum Porcelany w Dmielowie - otwarte w maju 2005. Placówka funkcjonuje na terenie prywatnej Fabryki
Porcelany AS Dmielów, w ramach Centrum Porcelany Artystycznej. Prezentowane są następujące wystawy i
ekspozycje:
 warsztat garncarski wraz z informacjami o historii dmielowskiego garncarstwa,
 hala fabryczna wraz z 22-metrowym piecem garncarskim (do niedawna jeszcze czynnym),
 kilkustanowiskowa prezentacja procesu produkcji porcelany (tworzenie masy porcelanowej, przygotowywanie
modelu i formy, odlewanie, zdobienie),
 Sala Marmurowa z kolekcją współczesnej rzeźby porcelanowej (lata 50. i 60. XX wieku). Autorami rzeźb są m.in.
Lubomir Tomaszewski, Henryk Jędrasiak, Hanna Orthwein, Mieczysław Naruszewicz.
 punkt handlowy.
W ramach Centrum od 2013 istnieje możliwośd zwiedzenia Galerii Starej Porcelany oraz Galerii van Rij, w której to
prezentowane są prace młodych twórców. Placówka oferuje również uczestnictwo w warsztatach ceramicznych
(wykonywanie i zdobienie przedmiotów z porcelany). Niezwykłe muzeum z Dmielowa, które walczyło o tytuł „nowego
cudu Polski” uplasowało się na drugim miejscu w rankingu. Plebiscyt ten został zorganizowany przez czasopismo
National Geographic.
Projekt jest komplementarny z zaprezentowanymi powyżej przedsięwzięciami i wszystkie te działania przyczyniają
się do tworzenia produktów turystycznych połączonych wspólną tematyką oraz wzmacniają wizerunek regionu jako
szczególnie atrakcyjnego turystycznie. Powiat ostrowiecki posiada bowiem olbrzymie, lecz w dużej mierze niedoceniane
walory turystyczne. Trwałą wartością turystyczną wynikającą z walorów naturalnych i krajobrazowych, wartości
kulturowych i historycznych, tradycji i wybitnych walorów społecznych, które mają wpływ na rozwój turystyki są
domeny turystyczne. Na terenie powiatu ostrowieckiego, w poszczególnych gminach zidentyfikowane następujące
domeny turystyczne:
Bałtów:
Park Jurajski,
Rzeka Kamienna.
Bodzechów:
Rezerwat Przyrodniczy „Krzemionki Opatowskie” w Sudole,
Rezerwat Przyrodniczy „Lisiny Bodzechowskie” z dawnym parkiem dworskim
w Bodzechowie.
Dmielów:
Zbiornik retencyjny „Topiołki”,
Żywe Muzeum Porcelany w Dmielowie,
Szlaki turystyczne związane z miejscami historyczno-zabytkowymi i kulturowymi.
Kunów:
Ruiny Zespołu Urbanistyczno-Przemysłowego w Nietulisku Dużym,
Zbiornik „Wióry”.
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Ostrowiec Św.:
Infrastruktura sportowo-rekreacyjna w obszarach o wysokich walorach rekreacyjno-sportowych,
Wartości kulturowe i historyczne oparte na „Krzemionkach,
Tradycje hutnicze.
Waśniów:
Jeleniowski Park Krajobrazowy.
Powyższe wartości kulturowo-przyrodnicze mają bezpośredni wpływa na rozwój (popyt) turystyki w regionie i są
komplementarne do analizowanego projektu.

Załącznik nr 1b
Informacje dotyczące przedsięwzięd priorytetowych określonych w art. 6.
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