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Projekt „www.muzeach”.
Raport z działań w I kwartale 2021 r.

Projekt „www.muzeach” ma na celu powszechne udostępnienie zasobów 
cyfrowych pięciu muzeów prowadzonych lub współprowadzonych przez 
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Należą do nich:

     Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (lider projektu),
     Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
     Muzeum Narodowe w Lublinie (dawniej Muzeum Lubelskie w Lublinie),
     Muzeum Narodowe w Szczecinie,
     Muzeum – Zamek w Łańcucie.

Projekt przewiduje rozwój infrastruktury do digitalizacji (cyfryzacji) 
i udostępniania zasobów cyfrowych wymienionych muzeów.

Jego głównym celem jest udostępnianie zasobów cyfrowych z wielu muzeów 
w jednym miejscu w sposób prosty i bezpłatny – co poprawi także dostęp 
do oferowanych zasobów kultury.

Adresatami projektu są m.in.: osoby zainteresowane sztuką i historią, 
naukowcy, wykładowcy akademiccy, studenci, nauczyciele, uczniowie, 
muzealnicy, hobbyści i turyści. Jego realizacja ułatwi także domową 
i rodzinną edukację kulturową. Jest ona postrzegana, jako najskuteczniejszy 
sposób budowania i przekazywania tożsamości, wzorców, norm 
i nawyków kulturowych.

Projekt jest zgodny z celem szczegółowym
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa:

cyfrową dostępnością i użytecznością informacji
sektora publicznego.



Postęp prac w I kwartale 2021 r.

http://www.muzeach/


Zadanie 1.
Administracja projektem i koordynacja działań

http://www.muzeach/
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Zadanie 1.
Administracja projektem 
i koordynacja działań

Zadanie było realizowane zgodnie z harmonogramem. Prowadzono działania 
związane z zarządzaniem projektem, w tym: 

     koordynację prac i obsługę zmian w projekcie, 
     spotkania międzymuzealnego zespołu projektowego, 
     przygotowywanie postępowań z zakresu zamówień publicznych, 
     korespondencję z instytucją pośredniczącą – Centrum Projektów  
     Polska Cyfrowa. 

W związku ze stanem pandemii COVID-19 część prac w projekcie odbywała 
się zdalnie. W tym kwartale zaobserwowaliśmy nasilenie się trudności 
związanych z pandemią. Większa liczba pracowników była chora lub 
kierowana na kwarantannę, zamknięcie przedszkoli czy nauka zdalna 
w szkołach dodatkowo zwiększyły konieczność pracy zdalnej części zespołu. 
Wszelkie działania wymagające zaangażowania większej liczby osób 
na miejscu w muzeach, udziału wykonawców zewnętrznych lub dostępu 
do oryginałów dokumentów w instytucji były spowolnione.

Wszystkie bieżące wnioski o płatność były zatwierdzone. Podpisany został 
aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie. Odbyła się kontrola projektu 
realizowana na zlecenie instytucji pośredniczącej. Projekt został także 
wylosowany do przeprowadzenia kontroli u beneficjenta w instytucji 
pośredniczącej, która była kontrolowana przez Izbę Administracji Skarbowej.
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Pałac w Wilanowie od strony dziedzińca głównego Muzeum Narodowe w Szczecinie – gmach przy ul. Wały Chrobrego 3

Fasada główna Zamku w Łańcucie Fasada frontowa Zamku w Lublinie

Budynek Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN od strony wejścia głównego



Zadanie 2.
Digitalizacja i publikacja 2D muzealiów
– fotografia z opisem

http://www.muzeach/
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Zadanie 2.
Digitalizacja i publikacja 2D muzealiów
– fotografia z opisem
Trwały prace nad postępowaniem na tłumaczenia opisów fotografii, ustalane 
było ostateczne brzmienie OPZ, dokonywano szacowania ceny. Utrudniona 
była organizacja procesu digitalizacji w części wymagającej zaangażowania 
konserwatorów ze względu na pandemię COVID-19. Zostało zdigitalizowanych 
mniej obiektów, niż planowano, ale więcej fotografii wykonanych wcześniej 
zostało przetworzonych i przygotowanych do przyjęcia do archiwum.

Powstało ryzyko związane z błędami w systemie iArt, mogące wpłynąć 
na późniejszą współpracę systemu z multiwyszukiwarką. Lider projektu 
zorganizował spotkania z wykonawcą systemu iArt oraz wykonawcą strony 
z multiwyszukiwarką wmuzeach.pl. Niestety zespół projektu iArt nie 
rozstrzygnął jeszcze wszystkich kwestii spornych w zakresie formy zapisu 
danych przeznaczonych do publikacji w POPC, co wstrzymuje część prac 
wykonawcy multiwyszukiwarki.

  
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zaangażowało dodatkowego 
fotografa do realizacji procesu digitalizacji i zmieniło formę realizacji działań 
związanych z transportem obiektów.

W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na 2021 r. zaplanowane są 
do digitalizacji 863 obiekty, z czego w pierwszym kwartale zdigitalizowano 
79. Do zdigitalizowania pozostały 784 obiekty – średnio 260 na kwartał. 
Opóźnienie wyniknęło z procesu reinwentaryzacji kilkuset archiwaliów. 
Reinwentaryzacja i digitalizacja płaskich obiektów archiwalnych np. 
dokumentów i zdjęć, charakteryzuje się dużo szybszym tempem niż 
digitalizacja obiektów przestrzennych, dlatego w najbliższych 3 kwartałach 
POLIN nadrobi opóźnienie.

http://wmuzeach.pl/
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W Muzeum Narodowym w Lublinie trudności przysparzają praca zdalna 
oraz rotacyjna pracowników realizujących zadanie, zwłaszcza fotografów, 
wprowadzona w związku z pogorszeniem się sytuacji epidemicznej 
w muzeum (wzrost liczby przypadków zachorowań wśród pracowników). 
Ponadto digitalizowane w tym kwartale obiekty pochodziły częściowo 
z nowo uruchomionych wystaw stałych – największymi trudnościami były: 
demontaż ikon posiadających specjalne mocowania, transport ciężkich 
rzeźb z wystawy etnograficznej do pracowni fotograficznej oraz potrzeba 
bardzo delikatnego obchodzenia się fotografów (ze względu na materiał) 
z oddanymi do digitalizacji pisankami. W kolejnym kwartale 2021 r. Muzeum 
Narodowe w Lublinie planuje przeprowadzić postępowanie na audyt WCAG 
dostosowanej w ramach projektu strony internetowej.

W Muzeum Narodowym w Szczecinie pomimo trudnych warunków 
związanych z pandemią udało się utrzymać tempo prac nad digitalizacją, 
pisaniem i korektą not oraz weryfikacją metadanych. W dalszym ciągu 
metadane są wpisywane do arkuszy Excel, a następnie wpisywane do iArt, 
co zajmuje bardzo dużo czasu. Słabym punktem jest system iArt, który 
obecenie nie pozwala na aktualizację danych z Excela do obiektów, które 
już w nim istnieją. W szczecińskim muzeum trwają przygotowania do audytu 
dostosowanej w ramach projektu strony internetowej.

Muzeum-Zamek w Łańcucie ma już uruchomione oprogramowanie iArt, 
z którego eksportuje dane do multiwyszukiwarki. Wprowadzone zostały 
534 obiekty do systemu, a fotografie do nich mają być dodane za pomocą 
opracowanego skryptu do importu.



Zadanie 3.
Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych 
z wykorzystaniem zaawansowanych technik 
prezentacji 2D (Gigapixel i RTI)

http://www.muzeach/
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Zadanie 3.
Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych 
z wykorzystaniem zaawansowanych technik 
prezentacji 2D (Gigapixel i RTI)

Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.

W Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zadanie w swojej 
zasadniczej części zostało zakończone. Wytworzono dokumentację 
wszystkich obiektów (dokumentacja gigapixel dla 25 obiektów 
i dokumentacja RTI dla 50 obiektów), pozostała jedynie publikacja 
dokumentacji.

Muzeum Narodowe w Szczecinie zakończyło konsultacje w sprawie 
OPZ na techniki zaawansowane oraz wprowadziło niezbędne zmiany 
w liście obiektów. Oszacowano koszt poszczególnych zadań do przetargu 
i przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania.

W Muzeum-Zamku w Łańcucie wykonawca zdigitalizował wszystkie obiekty 
zgodnie z zapytaniem ofertowym i przekazał wyniki digitalizacji do odbioru, 
odbiory zostały zaplanowane na kwiecień. Istnieje ryzyko dotyczące jakości 
wykonanych skanów. 



Zadanie 4.
Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych 3D 
z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych 
i skanowania światłem strukturalnym

http://www.muzeach/


14

Zadanie 4.
Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych 3D 
z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych 
i skanowania światłem strukturalnym
W Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Zadanie jest realizowane 
zgodnie z harmonogramem. Aneksowane były umowy na dokumentację 
fotogrametryczną bramy oraz rzeźb ze względu na niesprzyjające warunki 
atmosferyczne, jednak nie wpłynie to na zakończenie realizacji zadania; 
część pomiarowa została zakończona. Realizowany jest również proces 
digitalizacji obiektów z wykorzystaniem techniki skanowania z oświetleniem 
strukturalnym – trwają pomiary i obróbka danych. 

Muzeum Narodowe w Szczecinie zakończyło konsultacje w sprawie 
OPZ na techniki zaawansowane oraz wprowadziło niezbędne zmiany 
w liście obiektów. Oszacowano koszt poszczególnych zadań do przetargu 
i przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania.

W Muzeum-Zamku w Łańcucie wykonawca zdigitalizował wszystkie obiekty 
zgodnie z zapytaniem ofertowym i przekazał wyniki digitalizacji 
do odbioru, odbiory zaplanowane na kwiecień. Istnieje ryzyko dotyczące 
jakości wykonanych skanów.
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W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zadanie jest opóźnione. 
Przyczyną jest przekazanie przez wykonawcę fotogrametrii oraz przez 
wykonawcę skanowania światłem strukturalnym prac, które nie spełniały 
wymogów OPZ. 

Eksperci lidera projektu zapoznali się z przekazanym przez nich materiałem 
i przedstawili szczegółowe uwagi. W obu przypadkach wykonawcy  
nie zapewnili odpowiedniej rozdzielczości materiału, dodatkowo modele 
wykonane w procesie fotogrametrii miały liczne błędy w teksturze. Obaj 
wykonawcy po wezwaniu do poprawienia dzieła powtórzyli pomiary. 
Eksperci lidera projektu przekazali uwagi do poprawionych prac w zakresie 
skanowania światłem strukturalnym. 

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN czeka na przekazanie poprawionego 
dzieła w zakresie fotogrametrii. Odbiór prac przewidziany jest na kwiecień, 
rozliczenie zadania w związku z tym zostało przesunięte na II kwartał 2021 r. 
W trakcie wstępnych przygotowań do digitalizacji kuczki z Szydłowca, 
która znajduje się na ekspozycji w Państwowym Muzeum Etnograficznym 
w tzw. Aneksie Żydowskim, jej stan poddano weryfikacji konserwatorskiej. 

Konserwator drewna ocenił, że stan obiektu nie pozwala na jego rozebranie 
i przeniesienie do większego pomieszczenia w celu dokonania pomiarów 
fotogrametrycznych bez ryzyka uszkodzenia. Dlatego zdecydowano 
o digitalizacji obiektu na miejscu, w Państwowym Muzeum Etnograficznym, 
co wymaga dodatkowych zapisów w OPZ i dodatkowych uzgodnień z PME.



Zadanie 5.
Dokumentacja i publikacja danych przestrzennych 
z wykorzystaniem Systemu Informacji 
Przestrzennych (GIS)

http://www.muzeach/
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Zadanie 5.
Dokumentacja i publikacja danych 
przestrzennych z wykorzystaniem Systemu 
Informacji Przestrzennych (GIS)
Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.

W Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wykonawca 
opracowuje produkty drugiego etapu umowy na wykonanie dokumentacji 
fotogrametrycznej 4 pomieszczeń pałacu wilanowskiego (Gabinet przed 
Galerią, Galeria Obrazów Zwana Muzeum, Galeria Krajobrazów, Aneks przy 
Galerii Krajobrazów). Konserwatorzy i historycy sztuki wydzielają zabytkowe 
obiekty dekoracyjne w już zinwentaryzowanych 13 wnętrzach oraz opracowują 
dane opisowe dla tych obiektów. Zespół GIS opracowuje ww. dane w systemie, 
wprowadza dokumentacje fotogrametryczne do przestrzennej bazy danych, 
wykonuje obrysy dla obiektów dekoracyjnych i wprowadza dane opisowe  
do systemu GIS.

W Muzeum Narodowym w Szczecinie trwają prace nad przygotowaniem 
systemu informacji przestrzennej. W zakresie zasobu toponimów pomorskich 
trwa pozyskiwanie danych przestrzennych – pozostał ostatni pakiet map 
źródłowych, pozyskiwanie danych opisowych (dane językoznawcze) – 
pozostały dane z dawnego Kreis Belgard (II – III kwartał 2021 r.) oraz 
kontrola spójności danych źródłowych pozyskanych z map (przestrzenne) 
i list (opisowe). W zakresie zabytków archeologicznych trwają prace nad 
pozyskiwaniem danych opisowych. Na II, ewentualnie III kwartał przeniesiono 
wyjazd służbowy (Koszalin, Słupsk) potrzebny do uzyskania dostępu  
do dokumentacji Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) i sprawdzenia,  
czy zabytki archeologiczne spoza dawnego województwa szczecińskiego 
ujęte w GIS są uwzględnione w tej dokumentacji – dokumentacja znajduje się 
w innych ośrodkach – delegaturach Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
W ramach zadania zidentyfikowano trudności związane z: importem danych, 
złym stanem zachowania historycznych map źródłowych (kalka), rosnącą 
objętością danych do publikacji oraz błędami w archiwalnej dokumentacji 
źródłowej.



Zadanie 6.
Budowa serwisu internetowego z multiwyszukiwarką 
cyfrowych zbiorów muzeów

http://www.muzeach/
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Zadanie 6.
Budowa serwisu internetowego 
z multiwyszukiwarką cyfrowych 
zbiorów muzeów

Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.

Trwa realizacja umowy na budowę strony internetowej z multiwyszukiwarką. 
Odebrano część 2 zamówienia – prototyp serwisu internetowego 
w wersjach desktopowej, tabletowej i mobilnej z wprowadzonymi zmianami 
zidentyfikowanymi jako potrzebne w ramach testów z użytkownikami. 
Zaplanowano spotkania z partnerami projektu ws. wyświetlania na stronie 
informacji z pól „lokalizacja” oraz „sygnatury/napisy”.

Część problemów z systemem iArt nie została jeszcze rozwiązana. 
Błędy w systemie generują ryzyko związane z późniejszą współpracą 
z multiwyszukiwarką. Dodatkowo wolne działanie i brak części 
funkcjonalności związanych z importem danych generują ryzyko opóźnienia 
prac. Lider zorganizował spotkania z wykonawcą systemu iArt oraz 
wykonawcą strony z multiwyszukiwarką wmuzeach.pl. Niestety zespół 
projektu iArt nie rozstrzygnął jeszcze wszystkich kwestii spornych w zakresie 
formy zapisu danych przeznaczonych do publikacji w ramach projektu 
„www.muzeach”, co wstrzymuje część prac wykonawcy multiwyszukiwarki.

http://wmuzeach.pl/
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Makieta strony wmuzeach.pl w wersjach na różne urządzenia



Zadanie 7.
Promocja

http://www.muzeach/
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Zadanie 7.
Promocja

Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.

Trwa realizacja działań informacyjno-promocyjnych. Wykonawca usługi 
zewnętrznej realizuje zadania związane z administracją strony informującej 
o projekcie i publikacją artykułów. Poza tym przygotowywana jest 
oprawa graficzna raportu zawierającego informacje o stanie realizacji 
projektu, najważniejszych wydarzeniach i sukcesach. Zmiana nazwy 
i logotypu organizatora – Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
wymusiła wprowadzenie zmian na stronach internetowych i w szablonach 
dokumentów.

Muzeum Narodowe w Szczecinie zgłosiło referat: A. Chludziński, 
K. Kowalski „Zbiór toponimów pomorskich zgromadzonych pod kierunkiem 
prof. Roberta Holstena w latach 30. XX w., zachowany w Archiwum Działu 
Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie” na XXII Międzynarodową 
i Ogólnopolską Konferencję Onomastyczną (październik 2021 r.); 
w referacie zostanie przedstawiony nie tylko zasób, lecz także założenie 
jego publikacji z zastosowaniem GIS w ramach projektu „www.muzeach”.



Zadanie 8.
Rozwój infrastruktury – zakupy związane
z rozwojem serwerowni, pracowni
digitalizacyjnej, prace budowlane związane
z adaptacją pomieszczeń

http://www.muzeach/
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Zadanie 8.
Rozwój infrastruktury – zakupy związane 
z rozwojem serwerowni, pracowni 
digitalizacyjnej, prace budowlane 
związane z adaptacją pomieszczeń

W Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie pozostała do 
realizacji część zadania związana z usługą budowlaną w serwerowni, 
tj. instalacja systemu automatycznego gaszenia i podłogi technicznej. 
Umowa z wykonawcą jest podpisana, trwa realizacja działania. W związku 
z pojawieniem się dodatkowych trudności konieczne okazały się: podpisanie 
umowy o zachowaniu poufności w związku z przekazywanymi wykonawcy 
informacjami oraz wykonanie badań nośności podłogi w pomieszczeniu 
serwerowni, co opóźnia realizację umowy. Umowa została aneksowana. 
Pojawiło się ryzyko związane z prawdopodobnym przekroczeniem terminu 
kamienia milowego.

W Muzeum-Zamku w Łańcucie w I kwartale 2021 r. zakończono przetarg 
na dostawę komputerów. Niestety w postępowaniu nie wpłynęły żadne oferty. 
Postępowanie zostanie powtórzone w kwietniu 2021 r. 



Zadanie 9.
Szkolenia pracowników

http://www.muzeach/
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Zadanie 9.
Szkolenia pracowników

W Muzeum Narodowym w Szczecinie i Muzeum-Zamku w Łańcucie 
zrealizowano szkolenia z sytemu informacji przestrzennej (GIS). Pracownik 
Muzeum Narodowego w Szczecinie rozpoczął drugi semestr studiów 
podyplomowych z zakresu GIS. 16 kwietnia 2021 r. zespół projektu spotka się, 
by rozmawiać o ewentualnym możliwym zagospodarowaniu
oszczędności w zadaniu.



Zadanie 10.
Działania edukacyjne prowadzone 
przez instytucje 

http://www.muzeach/
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Zadanie 10.
Działania edukacyjne prowadzone 
przez instytucje 
Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.

Lider jest w kontakcie z partnerami w zakresie realizacji zadania. Ścieżki 
opracowane w ramach pierwszej umowy z budżetu Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN zostały odebrane. Podpisano umowę na drugą część ścieżek 
edukacyjnych, które zostaną zrealizowane dla wszystkich partnerów w ramach 
budżetu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wszystkie opracowane 
ścieżki zostały przekazane przez wykonawcę do końca marca.



Realizacja wskaźników 
na dzień 31 marca 2021 r.

http://www.muzeach/
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Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora 
publicznego [sztuki]: 4474 (988 w tym kwartale) / 7173

Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego [TB]: 4,231 / 3,300



Realizacja harmonogramu

Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem. W związku ze stanem 
pandemii COVID-19 pozostają otwarte dodatkowe ryzyka zidentyfikowane 
wiosną. Opóźnienia względem harmonogramu odnotowano w zadaniu 2 
Digitalizacja i publikacja 2D muzealiów – fotografia z opisem, w działaniu 
dotyczącym tłumaczeń opisów na język angielski, oraz zadaniu 8 Rozwój 
infrastruktury – zakupy związane z rozwojem serwerowni, pracowni 
digitalizacyjnej – sprzęt i oprogramowanie, prace budowlane związane 
z adaptacją pomieszczeń. Do tej pory nie zidentyfikowano bezpośredniego 
zagrożenia terminowego osiągnięcia wskaźników i zakończenia projektu.

Inne informacje

8 marca 2021 r. nastąpiło otwarcie Muzeum Narodowego w Lublinie 
po trwającym ponad dwa lata remoncie dofinansowanym z Funduszy 
Europejskich, podczas którego muzeum było zamknięte dla zwiedzających. 
Powstały nowe ekspozycje stałe, na których można oglądać część obiektów, 
które zostaną udostępnione także w ramach projektu.
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Problemy i trudności

1.

 
2.

 
3.
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Utrzymujący się stan pandemii wpływa na pracę muzeów. Część prac 
jest wykonywana w dalszym ciągu zdalnie, ale nie jest to już sytuacja 
nowa i w większości przypadków udało się zorganizować pracę bez 
negatywnego wpływu na wydajność pracowników. W części działań 
realizowanych na miejscu i wymagających obecności większej liczby 
osób (np. transport i digitalizacja obiektów) mogą występować 
opóźnienia. W I kwartale 2021 r. wzrosła liczba zachorowań na 
koronawirusa wśród pracowników Muzeum Narodowego w Lublinie, 
przez co większość kadry została odesłana na pracę zdalną,  
w tym pracownicy odpowiedzialni za obsługę administracyjną  
oraz koordynację projektu. Sama praca zdalna nie wpłynęła 
negatywnie na działania w tym zadaniu, jednak zaistniało ryzyko 
związane z brakiem dostępu do dokumentów oraz samych obiektów.

Konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy na przebudowę 
serwerowni u lidera projektu powoduje prawdopodobne 
przekroczenie daty kamienia milowego.

Przedłużyły się konsultacje z partnerami treści OPZ na tłumaczenia. 
Ostateczna redakcja i publikacja postępowania u lidera projektu jest 
opóźniona. Dalsze opóźnienia mogą zagrozić terminowej realizacji 
projektu. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zgłosiło ryzyko 
przekroczenia kamienia milowego w zadaniu 2.



Część problemów z systemem iArt nie została jeszcze rozwiązana. 
Błędy w systemie generują ryzyko związane z późniejszą współpracą 
z multiwyszukiwarką. Dodatkowo wolne działanie i brak części 
funkcjonalności związanych z importem danych generuje ryzyko 
opóźnienia prac. Lider zorganizował spotkania z wykonawcą systemu 
iArt oraz wykonawcą strony z multiwyszukiwarką wmuzeach.pl. 
Niestety zespół projektu iArt nie rozstrzygnął jeszcze wszystkich 
kwestii spornych w zakresie formy zapisu danych przeznaczonych 
do publikacji w projekcie „www.muzeach”, co wstrzymuje część prac 
wykonawcy multiwyszukiwarki. 

 a. Konieczne jest napisanie narzędzia/skryptu pozwalającego    
  na aktualizację istniejących już w systemie obiektów 
  z arkuszy Excel.

 b. Konieczne jest rozwiązanie problemu importu 
  tłumaczeń do iArt.
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Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Partnerzy:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
Muzeum Narodowe w Lublinie,
Muzeum Narodowe w Szczecinie,
Muzeum – Zamek w Łańcucie

Całkowity koszt projektu: 12 172 215,58 zł
Kwota dofinansowania: 9 247 929,94 zł

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich oraz ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”,
działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora
publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”

Proszę, pomyśl o środowisku, zanim wydrukujesz ten raport

http://www.muzeach/

