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UCHWAŁA NR 
          Rady Miasta Krakowa

    z dnia ....................

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego 
na realizację zadania pn. „Regio Kraków on Tour”, stanowiącego podstawę wniosku 
aplikacyjnego przygotowanego przez miejską instytucję kultury Capella Cracoviensis
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, 
Działanie 8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm), Rada Miasta Krakowa 
uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Miasta Krakowa wyraża wolę zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 
Gminy Miejskiej Kraków na rok 2010, jako wkładu własnego dla zadania pn. „Regio 
Kraków on Tour” oraz na zapewnienie płynności finansowej jego realizacji, w związku 
z ubieganiem się przez miejską instytucję kultury Capellae Cracoviensis 
o współfinansowanie realizacji ww. projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działanie 8.1 Promocja Małopolski na 
arenie międzynarodowej.

§ 2.

1. Projekt realizowany będzie w roku 2010.
2. Planowany całkowity koszt zadania wyniesie 900.000zł (słownie: 

dziewięćset tysięcy złotych). 
3. Szacunkowa wysokość środków w budżecie Gminy Miejskiej Kraków na 

zabezpieczenie wkładu własnego Wnioskodawcy na zadanie pn. „Regio 
Kraków on Tour” wynosi 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 
złotych). 

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały zostaną zabezpieczone, 
pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego, w budżecie w roku 2010.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków aplikacyjnych do Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 8.1 Promocja Małopolski na arenie 
międzynarodowej, Capella Cracoviensis zamierza złożyć wniosek pod nazwą „Regio 
Kraków on Tour”.

Dofinansowanie przeznaczone jest m.in. na organizację zagranicznych prezentacji 
promocyjnych, w ramach których odbędą się przedsięwzięcia kulturalne (koncerty, 
wystawy, festiwale) lub naukowe (konferencje, seminaria).

Projekt „Regio Kraków on Tour” ma na celu prezentację małopolskiej oferty kulturalnej 
oraz promocję Capellae Cracoviensis, Krakowa i województwa małopolskiego – jego 
potencjału kulturalnego i turystycznego. W związku z przypadającym 40-leciem 
działalności Capellae Cracoviensis w 2010 roku instytucja planuje organizację 
specjalnych koncertów jubileuszowych. W ramach projektu koncerty te zostaną 
powtórzone w niezwykle atrakcyjnych turystycznie miastach Europy – Wenecji, 
Paryżu, Helsinkach, Brukseli i Monachium. Towarzyszyć im będą wystawy plenerowe 
w ważnych punktach wspomnianych miast. Partnerami w realizacji projektu będą m.in. 
instytucje: Konsulat Polski w Monachium, Akademia Sibeliusa w Helsinkach, Biuro 
Województwa Małopolskiego w Brukseli oraz inne organizacje i instytucje regionalne, 
co przysłuży się wzmocnieniu więzi pomiędzy podmiotami z Europy 
z przedstawicielami środowiska artystycznego i promocyjnego w terenu Małopolski. 

W ramach projektu, przy okazji koncertów i wystaw, planowane jest także 
przeprowadzenie badań marketingowych dotyczących preferencji potencjalnego turysty 
zagranicznego. Badania zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej za pomocą 
Internetu i/lub w formie papierowej. Wyniki tych badań będą miały duże znaczenia dla 
budowania przez instytucje działające w regionie oferty kulturalnej dostosowanej do 
oczekiwań turystów zagranicznych. 

Warunki formalne aplikowania o środki na realizację projektów nieinwestycyjnych, 
w ramach przywołanego wyżej działania, w przypadku projektów współfinansowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego wymagają przedłożenia, jako załącznika do 
wniosku aplikacyjnego, zobowiązania wnioskodawcy do zaplanowania środków na 
pokrycie wkładu własnego, na który składają się koszty kwalifikowane projektu oraz 
całość kosztów niekwalifikowanych, w budżecie na kolejny rok. 

Zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
w przypadku miejskich instytucji kultury, których organem założycielskim jest Gmina 
Miejska Kraków, właściwym dokumentem jest uchwała intencyjna Rady Miasta 
Krakowa. Warunek ten zachodzi, gdy przewidywane rozpoczęcie realizacji projektu 
dotyczy kolejnego roku budżetowego.


