
Propozycja  ujęcia  projektu  w  Programie Strategicznym Dziedzictwo i Przemysł Czasu Wolnego

Tytuł projektu: Małopolskie  Miasto Tradycji Górniczych w Wieliczce 

Lokalizacja projektu:/ Miejscowość:  miasto i gmina Wieliczka

Cele i zakres projektu:
Projekt zakłada wybudowanie centrum regionalnego na potrzeby zachowania i kultywowania historii 
obszaru tradycji i zwyczajów górniczych w oparciu o unikatowe innowacyjne technologie multimedialne. 
Głównym celem jest stworzenie miejsca – przestrzeni muzealnej, która pozwoli na zachowanie równowagi 
pomiędzy innowacjami multimedialnymi a klasycznymi rozwiązaniami ekspozycji muzealnych. Realizacja  
interdyscyplinarnego przedsięwzięcia,  stanowić będzie  połączenie historii  miasta Wieliczka, Kopalni Soli 
Wieliczka i wielowiekowych tradycji górniczych, które zostaną przekazane odbiorcom  za pomocą 
scenograficzno-filmowych środków przekazu, projekcji, iluminacji scenograficznych i gier interaktywnych. 
Zwiedzanie będzie miało charakter chronologiczny a zastosowane w ekspozycji formy prekazu będą 
angażowały zwiedzających w historię, pozwalając im na osobiste przeżywanie i poniekąd uczestnictwo w 
wielu wydarzeniach. Turysta będzie mógł stać się świadkiem kluczowych momentów, miejsc i osób 
związanych z górnictwem.
Projekt będzie miał charakter turystyczny i edukacyjny a stworzony z dużym rozmachem może stać się 
jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w regionie i pierwszym momentem na szklaku europejskiego 
górnictwa solnego.

Poziom realizacji przedsięwzięcia : w fazie koncepcyjnej
Regionalny charakter:
Realizacja  tego  przedsięwzięcia  wpłynie   na  uzupełnienie  oferty   Kopalni  Soli  Wieliczka,  oraz  na
wewnętrzną spójność regionu, tworząc kompleksową ofertę turystyczną. Z uwagi na istniejącą dominantę –
Kopalnię Soli Wieliczka jest zapotrzebowanie na rozszerzenie oferty turystycznej obszaru, które wpłynie na
rozwój gminy i regionu. Dzięki temu Wieliczka stanie się atrakcyjna „na dłużej”, 
Projekt ten będzie unikatowy na skalę regionu, gdyż będzie stanowił połączenie podziemnego tradycyjnego
zwiedzania  kopalni z nowoczesnymi rozwiązaniami ekspozycyjnymi wydłużającymi czas pobytu.

Wartość finansowa przedsięwzięcia została oszacowana na ok. 46 mln  

Zgodność z polityką regionu:    
Przedsięwzięcie jest zgodne z polityka regionu, która określa iż warunkiem niezbędnym dla przestrzennego
równoważenia rozwoju oraz poprawy spójności wewnątrz regionalnej jest wzmocnienie roli małych miast i
miasteczek  oraz  obszarów  wiejskich  w  Małopolsce.   Projekt  przyczyni  się  do  kompleksowego  i
zrównoważonego  rozwoju  turystyki,   jest  zgodny  z   Obszarem  2.  Strategii  Rozwoju  Województwa
Małopolskiego „Dziedzictwo i przemysł czasu wolnego”, 2.2. „Zrównoważony rozwój infrastruktury oraz
komercjalizacja  czasu  wolnego”  poprzez   rozwój  i  zróżnicowanie  oferty  turystycznej  umożliwiającej
uprawianie różnych form turystyki opartej na potencjale Wieliczki. Przyczyni się również do realizacji 2.4
„Wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalnego oraz oferty przemysłów czasu wolnego” poprzez wzrost
rozpoznawalności regionu, jako miejsca nie tylko o bogatych tradycjach  i historii ale także jako miejsce
nowoczesne,  innowacyjne oraz otwarte  społecznie  i  kulturowo.  Pozwoli  to  na wykorzystanie  potencjału
innych miejsc w Gminie niż Kopalnia Soli Wieliczka. Jest zgodne z kluczowym działaniem 2.4.3 „Aktywna
i skuteczna promocja oraz wsparcie regionalnej oferty czasu wolnego..” Realizacja projektu wpisuje się w
Obszar 4.1 „Krakowski Obszar Metropolitalny i  inne subregiony”,  wpłynie  również na poprawę jakości
życia na obszarze gminy, poprzez rozwój infrastruktury, wprowadzenie ładu przestrzennego, a także wzrost
gospodarczy  i  stworzenie  nowych  miejsc  pracy,  dzięki  którym  Gmina  stanie  się  nie  tylko  miejscem
atrakcyjnym  turystycznie  ale  także  będzie  stanowiła  interesujący  obszar  zamieszkania,  pracy  oraz
inwestowania. 

Analiza popytu: 
Na  podstawie  danych  analitycznych  publikowanych  przez  GUS,  raportu  końcowego  Małopolskiego
Obserwatorium  Polityki   Rozwoju  „Badanie  możliwości  rozwojowych   subregionów  funkcjonalnych



województwa  małopolskiego”,  obserwacji  zjawisk  zachodzących  w  turystyce  oraz  w  oparciu
o  dotychczasową  analizę  przeprowadzona  przez  UMiG  w  Wieliczce,  można  sformułować  następujące
wnioski:

– pomimo  wzrostowej  tendencji  dotyczącej  napływu  turystów,  skraca  się  czas  ich  pobytu  (tzw.
turystyka jednodniowa);

– rośnie pobyt na wyjazdy zawierające elementy kultury, edukacji , historii;
–  istnieje zapotrzebowanie na nowoczesne produkty ;
– lokalny i krótkotrwały ruch turystyczny Wieliczki nie daje możliwości pełnego wykorzystania jej

atutów.
Koszty utrzymania, zdolność utrzymania projektu:
Zgodnie z oceną dotyczącą zapewnienia bieżącego funkcjonowania projektu w wymiarze organizacyjnym
oraz  finansowym,  wnioskodawca  posiada  kadrę,  doświadczenie  i  zaplecze  techniczne  pozwalające  na
prawidłową realizację projektu.  Założenia  projektu są zgodne z  wymogami technicznymi  i  regulacjami
prawnymi. Zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny. Planowane wydatki kwalifikowane  są
zgodne z przyjętymi założeniami programu, są niezbędne i w pełni uzasadnione. Została przeprowadzona
analiza  finansowa  przedsięwzięcia,  co  zapewnia  wykonalność  finansową  projektu.  Sytuacja  finansowa
wnioskodawcy  nie zagraża realizacji projektu i utrzymaniu jego trwałości.

Komplementarność:
przedmiotowa:  przedsięwzięcia 1.4.1 Porządkowanie przestrzeni - rewitalizacja oraz wzmocnienie funkcji
kulturowych  turystyki,  działanie  1.5  Eksponowanie  wizerunku  miast  poprzez  kulturę,  który  wyznacza
kierunki interwencji oraz sposoby postępowania w obszarze wspierania rozwoju miast w subregionach, jest
oparty  o  walory  kulturowe  i  historyczne  z  nowymi  impulsami  artystycznymi  oraz  odwołuje  się  do
historycznych wyznaczników tożsamości,  rodzinności  i  twórczości,  w tym w wymiarze przestrzennym i
architektonicznym. Program Regionalny Dziedzictwo i przemysł czasu wolnego
przestrzenna:  przedsięwzięcia w ramach działania 1.4 Program Regionalny Dziedzictwo i przemysł czasu
wolnego: Kompleksowe programy rewitalizacji społecznej i ekonomicznej oraz kształtowanie przestrzeni,
Przedsięwzięcie  1.1.2  Twierdza  Kraków-Rewitalizacja,  przedsięwzięcia  w  ramach  działania  3.3  Rozwój
infrastruktury dla turystyki rekreacji, 
aspekt  wewnętrzny: przedsięwzięcia  w ramach działania  1.4  SPR,  Kompleksowe programy rewitalizacji
społecznej  i  ekonomicznej  oraz  kształtowanie  przestrzeni,  Przedsięwzięcia  1.1.2  Twierdza  Kraków  -
Rewitalizacja, przedsięwzięcia w ramach działania 3.3 Rozwój infrastruktury dla turystyki i rekreacji,
aspekt  zewnętrzny  :   powiązanie  ze  Strategią  Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020,  działanie
2.1.8 Utrzymanie wielokulturowego bogactwa oraz tożsamości lokalnej i regionalnej szczególnie poprzez
wspieranie  folkloru,  tradycji  i  sztuki  ludowej,  2.1.9  Funkcjonalne  zarządzanie  kulturą  i  dziedzictwem
kulturowym,  w  tym  rozwój  partnerstwa  sektora  publicznego,  pozarządowego  i  prywatnego,  2.1.1.2
Wdrożenie mechanizmów włączających wartości dziedzictwa w obieg gospodarczy, 2.1.1 Turystyka miejska
i kulturowa, 2.2.3 Turystyka aktywna, rekreacyjna i specjalistyczna, 2.4.3 Aktywna i skuteczna promocja
oraz  wsparcie  regionalnej  oferty  przemysłu  czasu  wolnego,  w  szczególności  markowych  produktów
turystycznych i wydarzeń kulturalnych, w tym artystycznych i twórczych.


