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Nazwa projektu

Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowego
obiektu Muzeum Miasta Łodzi - Pałac Poznańskich w części
użytkowanej przez Muzeum Miasta Łodzi

Data rozpoczęcia
realizacji projektu

2015-12-30

Data zakończenia
realizacji projektu

2020-07-31

Beneﬁcjent

Miasto Łódź

Realizator

Zarząd Inwestycji Miejskich

Źródła
doﬁnansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program
Operacyjny

POIiŚ

Priorytet/
Działanie/
Podzdziałanie

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Ochrona
dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działania 8.1
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Cel

Głównym celem projektu jest rozwój, ochrona i udostępnienie
dziedzictwa kulturowego poprzez prace renowacyjne,
modernizacyjne dawnego Pałacu Poznańskich w Łodzi i poprawę
infrastruktury zabytkowego obiektu Muzeum Miasta Łodzi przy ul.
Ogrodowej 15 w Łodzi.

Całkowita wartość
projektu

20 912 115,61 zł
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Wartość
doﬁnansowania
unijnego

14 164 617,96 zł

Krótki opis
projektu

Projekt obejmuje kompleksowe prace restauracyjne,
modernizacyjne i remontowe części zespołu fabrycznorezydencjonalnego Izraela K Poznańskiego w Łodzi. Realizacja
projektu umożliwi rozwój instytucji kultury, jaką jest Muzeum
Miasta Łodzi (MMŁ) oraz przywrócenie reprezentacyjnemu
budynkowi dawnej świetności. Zakres rzeczowy obejmować
będzie udostępnienie nowej przestrzeni wystawienniczej do
prowadzenia działalności kulturalnej wraz z zakupem
wyposażenia, a także prace konserwatorskie, restauratorskie,
adaptacyjne i roboty budowlane w części użytkowanej przez MMŁ.
Na udostępnionej powierzchni powstanie nowa wystawa
poświęcona historii regionu pt. „Ziemia Obiecana wczoraj i dziś
Łódź w Europie Europa w Łodzi”. Będzie to multimedialna
wystawa, która wykorzystywać będzie rozwiązania techniczne,
znacząco podnoszące jej atrakcyjność. Wystawa traktować będzie
o historii Miasta oraz całego regionu. Dzięki wzbogaceniu oferty
MMŁ o nową wystawę nastąpi rozwój instytucji kultury i poprawią
się warunki prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej.
Wystawa stała będzie prezentować dzieje miasta, które w
bezprecedensowy sposób w skali światowej, w ciągu
kilkudziesięciu lat awansowało z szeregu małych, lokalnych
ośrodków miejskich o charakterze rzemieślniczo-rolniczym do
grona wielkich metropolii europejskich ukazując ważne
wydarzenia, zjawiska o charakterze gospodarczym, społecznym,
kulturalnym i naukowym oraz wybitne osoby, które miały
znaczący wpływ na rozwój miasta. Zakres prac konserwatorskich
oraz robót budowlanych będzie obejmował w szczególności
naprawę tynków, remont balkonów, konserwację gzymsów,
sztukaterii i detali architektonicznych, konserwację ﬁgur
wieńczących elewację, renowację lub wymianę stolarki okiennej i
drzwiowej, uporządkowanie i usystematyzowanie okuć, zamków
okiennych i drzwiowych oraz inne elementy. W ramach projektu
zaplanowano również zakup wyposażenia do prowadzenia
działalności kulturalnej.
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