
WPŁYW PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH Z ZAKRESU KULTURY NA OTOCZENIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W MAŁOPOLSCE PRZEBADANE INSTYTUCJE

Cricoteka

Muzeum Lotnictwa Polskiego
Małopolski Ogród Sztuki

Muzeum Dom Rodzinny
Ojca Świętego Jana Pawła II

Orawski Park Etnograficzny

Muzeum Tatrzańskie

Miasteczko Galicyjskie 
BWA Sokół

Kasztel w Szymbarku

Europejskie Centrum Muzyki

Centrum Sztuki Mościce
Kraków

Wadowice

Zubrzyca Górna

Zakopane

Lusławice

Tarnów

Szymbark

Nowy Sącz

11 przebadanych instytucji kultury w Małopolsce

Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

3961 128
podmiotów zajmujących się sprzedażą dzieł sztuki
i antyków, co  stanowi 17.4% ogółu działających w

tej branży firm w Polsce

Kultura w województwie małopolskim

galerii oraz salonów sztuki, z czego 2/3 działa  
w Krakowie

muzeów, w tym 60 w Krakowie.  
Liczba odwiedzających małopolskie placówki, stanowi  

1/4 wszystkich zwiedzających muzea w Polsce
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Badanie małopolskich przedsiębiorców (CATI)

zaobserwowało
pozytywny wpływ
realizowanych 
projektów na
swoją firmę 

96.9% 25%
dostrzega możliwość
pozytywnego
oddziaływania inwestycji
infrastrukturalnych 
w zakresie kultury na  
otoczenie gospodarcze 

Wpływ projektów na małopolskie firmy w poszczególnych obszarach

 Rynek pracy i atrakcyjność inwestycyjna

114 nowych miejsc pracy
powstało w badanych

instytucjach

48.7% mieszkańców dostrzega
pojawienie się nowych podmiotów

gospodarczych

56.8% mieszkańców uważa, że
w miejscowości pojawiły się

nowe miejsca pracy

65.7% mieszkańców zauważa
wzrost atrakcyjności inwestycyjnej

okolicy

średnio o 94.5% wzrosła liczba
podmiotów gospodarczych w

sektorze kreatywnym

w 4 wybranych lokalizacjach
odnotowano wzrost cen

nieruchomości

Korzyści dla okolicy według mieszkańców

Według małopolskich przedsiębiorców inwestycje przynoszą
największe korzyści pod względem:

96.3%  

96.2%  

87.8% 

83.0%  

84.6% 82.5%

81.5% 77.2%

wizerunkowe edukacyjne

turystyczne społeczne/towarzyskie

rozwoju życia kulturalnego 

wizerunku miejscowości/gminy 

ruchu turystycznego 

integracji społecznej  

COMPANY
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Potrzeby kulturalne odbiorców

74.9%

72.7% 63.1%

uznało, że korzystanie z aktualnej
oferty placówki generuje i wzmaga
potrzeby, które wcześniej nie były

zaspakajane

Wśród najistotniejszych wymieniono:

24.3% - obcowanie z kulturą i sztuką

12.3% - zdobywanie wiedzy/dostęp do informacji

 10% - słuchanie muzyki/edukacja muzyczna

6% - uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych

4% - poznawanie Polski/kultury regionu

Istotność placówki w ofercie kulturalnej gminy/miasta

94% 93.9%

   mieszkańców  
uważa, że instytucja pełni

ważną rolę w ofercie
kulturalnej miejscowości

                  odbiorców,
uważa, że instytucja pełni

ważną rolę w ofercie
kulturalnej miejscowości

Stopień zaspokojenia potrzeb kulturalnych i ocena mieszkańców

Zmiana w obszarze kultury i aktywność kulturalna mieszkańców

dostrzega pozytywne zmiany w
obszarze kultury w

miejscowości/dzielnicy 

 przyznaje, że działalność placówki
przyczyniła się do podejmowania przez nich
częstszej aktywności edukacyjno-kulturalnej

niewielki 
41%

znaczny 
39%

w ogóle 
12%

w pełni 
8%

mieszkańców, uważa że inwestycja 
była potrzebna i dobrze że została 

zrealizowana

48.7%

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego www.obserwatorium.malopolska.pl
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zgadzam się 
91%

nie zgadzam się 
9%

zgadzam się 
90%

nie zgadzam się 
10%

zgadzam się 
97%

nie zgadzam się 
3%

zgadzam się 
75%

nie zgadzam się 
25%

zgadzam się 
80%

nie zgadzam się 
20%

zgadzam się 
96%

nie zgadzam się 
4%

zgadzam się 
86%

nie zgadzam się 
14%

zgadzam się 
76%

nie zgadzam się 
24%

zgadzam się 
90%

nie zgadzam się 
10%

zgadzam się 
92%

nie zgadzam się 
8%

zgadzam się 
74%

nie zgadzam się 
26%

Intensyfikacja życia kulturalnego pod wpływem inwestycji według mieszkańców gmin/miejscowości

Muzeum Tatrzańskie Centrum Sztuki Mościce Orawski Park Etnograficzny

Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II Europejskie Centrum Muzyki

Cricoteka BWA Sokół

Miasteczko Galicyjskie

Kasztel w Szymbarku

Małopolski Ogród SztukiMuzeum Lotnictwa Polskiego

mieszkańców zauważa intensyfikację 
życia kulturalnego w okolicy

86%

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego www.obserwatorium.malopolska.pl
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 SPOŁECZNE

Zmiany w poszczególnych obszarach według mieszkańców

uważa, że w wyniku realizacji  
inwestycji podniósł 

się poziom jakości życia
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Korzystne zmiany dostrzegane są najczęściej  
w kontekście jakości przestrzeni publicznej

51.9%

Pomiar gotowości do zapłaty (WTP) wśród mieszkańców

badani mogliby przekazać  
instytucjom średnio w ramach

rocznej darowizny

zadeklarowało, że byłoby w stanie
płacić roczną darowiznę w celu

zachowania działalności kulturalnej placówek

Średnia dla badanych instytucji - gotowość do zapłaty (WTP)

Małopolski Ogród Sztuki - Kraków Centrum Sztuki Moście - Tarnów

Muzeum Dom Jana Pawła II - Wadowice Muzeum Tatrzańskie - Zakopane

41.34 zł 35.06 zł 

38.84 zł 25.05 zł

Motywacja odbiorców do odwiedzenia placówki

Odbiorcy oferty wybrali się do instytucji ze względu na:  
 

konkretne wydarzenie 
 

                       tematykę prezentowaną w placówce 
 

               chęć poznania nowego miejsca

38.5%

16.2%

11%

 91.9% odwiedzających planuje ponownie
odwiedzić instytucję kultury 

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego www.obserwatorium.malopolska.pl

71.8% 35.25 zł
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Atrybuty badanych placówek w opinii mieszkańców

Mieszkańcy Odbiorcy

Niepełnosprawność ruchowa

Niepełnosprawność intelektualna

Głuchoniemi i niedosłyszący

Niewidomi i niedowidzący

Seniorzy

Dzieci

Dostosowanie placówek do potrzeb różnych grup odbiorców

91.5%

87.9%

82.8%

79.1%

 95.0%

85.8%

81.7%

75.5%

68.7%

  93.0%

     92.9%

wskazania pozytywne wskazania pozytywne

 

odnotowano zwiększenie 
liczby publikacji

prasowych 
 i internetowych 

w przypadku większości  
inwestycji - zarówno 

w trakcie, jak i po
realizacji projektu

Internet i promocja

mieszkańców uważa, że
inwestycja została dobrze

wypromowana

Zmiany zaobserwowane w placówce przez odbiorców

82.4% uważa, że instytucja otworzyła się na
potrzeby wszystkich grup wiekowych

80.7% stwierdziło, że zaczęto organizować  
ciekawsze wydarzenia

79.8% uważa, że placówka stała się miejscem 
bardziej otwartym na innowacje

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego www.obserwatorium.malopolska.pl

70.2%


