Projekt pn. „Żarski Park Kultury i Nauki - przebudowa z rozbudową instytucji kultury w Żarach”
dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Oś Priorytetowa 4 „Środowisko i kultura”
Działanie: 4.4 „ Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego”
Poddziałanie 4.4.1 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego– projekty realizowane poza formułą ZIT
”.
Umowa o dofinansowanie nr RPLB.04.04.01-08-0016/16-00 z dnia 5 września 2017 r.
Całkowita wartość projektu: 2 176 303,89 PLN
Kwota dofinansowania: 1 849 858,23 PLN
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Żarskim Domem Kultury.
Przedmiotem projektu jest modernizacja, rozbudowa i przebudowa 3 instytucji kultury wraz
z przyległym terenem, w tym dostosowanie obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i
turystycznej.

1. Renowacja, konserwacja i wyposażenie zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Żarach wraz z wyposażeniem obiektu związanych z utworzeniem multimedialnej pracowni 3D.
Projekt obejmuje wykonanie renowacji i konserwacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Żarach przy ul. Wrocławskiej. Budynek biblioteki to zabytkowa willa fabrykancka z końca
XIX

wieku.

Jest

to

jeden

z

piękniejszych

obiektów

zabytkowych

w mieście. Bogaty w detale architektoniczne, zdobienia i sztukaterie. Inwestycja ma na celu, poprzez
wykonanie renowacji i konserwacji budynku, przywrócenie budynkowi walorów historycznych
spełniających wytyczne konserwatorskie oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu.
Zakres prac budowlanych obejmuje:
a)

Renowację, Konserwację i wyposażenie zabytkowego Budynku Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Żarach:


Naprawa tynków i malowanie elewacji,



Uzupełnienie i naprawa elementów dekoracyjnych,



Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe,



Remont zadaszenia wejścia północnego i pochwyt schodowy,



Renowacja ogrodzenia- słupki, brama wjazdowa i bramka,



Renowacja ogrodzenia – ul. Wrocławska i ul. Ogrodowa,



Dokumentacja techniczna,



Wyposażenie obiektu związane z utworzeniem multimedialnej pracowni 3D

b) Rewitalizację i zagospodarowanie terenu przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej:


Elementy małej architektury ( ławki i kosze na smieci),



Urządzenia ścieżki edukacyjnej,



Renowacja ogrodzenia przy ul. Podwale,



Budowa nowego oświetlenia,



Oświetlenie,



Monitoring,



Instalacja kablowa wraz z szafką – oświetlenie i monitoring,



Dokumentacja techniczna


2) Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy Żarskim Domu Kultury oraz utworzenie
e-Galerii


Elementy małej architektury



Urządzenia ścieżki edukacyjnej



Oświetlenie



Monitoring



Przebudowa sceny



oświetlenie sceny



utworzenie e-galerii

a) Rozbudowa Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach:


Budowa ścieżki historycznej



Budowa wiaty



Budowa ścieżki historycznej



Infokioski



Wyposażenie do realizacji zajęć historycznych

Główne cele:
Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby osób, korzystających z dóbr dziedzictwa kulturalnego
w instytucjach kultury Gminy Żary o statusie miejskim.

Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą:


Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa Kulturowego w Gminie Żary o statusie
miejskim, poprzez uruchomienie nowych produktów w zakresie oferty kulturalnej



Poprawa jakości funkcji edukacyjnej, realizowanej w obrębie instytucji kultury Gminy Żary o
statusie miejskim poprzez uruchomienie ścieżki edukacyjnej i historycznej w ramach
działalności instytucji kultury



Poprawa jakości oferty usług turystycznych, w oparciu o kulturę i dziedzictwo kulturowe w
Gminie Żary o statusie miejskim poprzez uruchomienie nowych produktów atrakcyjnych
turystycznie



Poprawa jakości infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Żary o statusie miejskim poprzez
inwestycje w 3 instytucjach kultury.

Realizacja projektu umożliwi rewitalizację zdegradowanej przestrzeni, w tym Parku Kultury i Nauki, jak
również obiektów zabytkowych- budynku Muzeum i Biblioteki, co wpłynie na poprawę jakości
infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Żary o statusie miejskim. Przyczynią się również do
znacznie lepszego wykorzystania dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa Kulturowego w Gminie
Żary o statusie miejskim. Przyczynią się również do znacznie lepszego wykorzystania dostępnej
infrastruktury na potrzeby jakości funkcji edukacyjnej. Będzie ona realizowana dzięki uruchomieniu
ścieżki edukacyjnej i historycznej w ramach działalności żarskich instytucji kultury.
Termin realizacji projektu: 2016 - 2018 r.

Wskaźniki projektu:


Liczba obiektów kultury objętych wsparciem: 3 szt.



Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem: 1 szt.

Wskaźniki rezultatu:


Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne : 10 250 os.



Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem/rok : 15 250 os.



Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach ( innych niż przedsiębiorstwa) : 1

Wskaźniki specyficzne dla programu, wskaźniki kluczowe:
Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji - wartość docelowa 0,16 %

