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OBECNY STATUS INSTYTUCJI 

RfCll6dz - Miosto Ku ltur~· w lodzi jest somorzqdowQ instytucjq kultury prowodzonq przez Miosto l6di. W retoch 
2008 - 2014 wsp6/orgonizatorem insttjtucji byl podmiot pr!:Jwotny - Fundacjo Sztuki ~wioto. Od st!:lcznio 2016 

podmiotem wsp6/prowodzqc!;jm Eel jest Minister Kultury i DziedzictwQ Narodowego. 

Zgodnie ze stotutem (obowiqzujqcym ad dnio 1 stycznio 2016 r.. Przf;lj~tym uchwolq Rady Miejskiej w lodzi 
dnia 7 pofdzierniko 2016 r.) instytucjo odpowiodo zo prowodzenie trzech ploc6wek kulturolno-edukacyjnych 
zlokalizowanych no terenie historycznego kompleksu zobylkowej eleHrocieptowni: Norodowego Centrum 

Kultury Filmowej (NCKF) . Centrum Noulei i Techniki (CNiT) oraz Centrum Komiksu i Norrocji Interoktywnej 
(CKiNI). 

Instytucje zorzQdzo terenem paned 3 hektorow (doklodnie 31364,40 m2 gruntbw, w I!)m grunt!) zobudowone 
- 13 419,16 m2), zlokolizowan!)ch no terenie Nowego Centrum lodzi i odminislruje IQcznie czteremo obieHomi 
(sklodojqcymi si~ z14 bud!)nk6w) 0 powierzchni uiylkowej 35 013,21 m2 (colkowitej 41191,53 m2). Trzy z nich 

SQ wlosnosciQ Miosto lodi i oddone SQ inslytucji w uiytkowonie, e jeden slonowi jej wlosnose. Pod wzgl'i'dem 
swojej powierzchni jest 10 jedno z nojwifkszych ploc6wek lego typu w Polsce. 

Dziololnose kullurolnQ Eel swiodczy w oporciu a umowlil powierzenio zawortQ z Miostem l6di w dniu 
10 listopodo 2015 r. Urnowo 10 okreslo zakres dziololnosci instytucji oroz okreslo poziorn srodkow zopewnionych 
corocznie przez orgonizotoro. Umowo zowiero r6wniei projekcjf przeptywow oraz okresla spos6b wyliczonio 
rekompensoty, H6ry przektodo silil no pozio", dotocji podrniolowej koniecznej do utrz!:/monio inslijtucji 
i swiadczenia zokontroktowon!:/ch uslug. Poziom rekompensotij powinien pokrywoc koszty netto instytucji 
kultury i uwzglfdnioc tzw. rozsQdnyzijsk. Corocznie instytucjo w porolUmieniu Z organizotorem okreslo zokres 
i wycen'i' uslug swiodczonych w og61nym interesie gospodorcz!:/m. No tej podstowie przygotow!:Jwony jest 
roczny plan dzialalno1ici mer!:/torucznej i wysokosc dotocji ad Miasta l6di. 

ECI ad 2008 raku prowadzi zaawanSowQny praces inwestycyjny polegajQcy no rewitalizocji i adoptocji 
hislorycznych budynk6w no cele kulturolno·edukacyjne. Obecna wertosc mojQtku instytucji w!)nosi 

Lt26 811175 zt. Wartosc inwestycji zrealizowonych w lotoch 20lit - 2019 wynosi 243 293 820 zl, a il08c srodk6w 

trwal!:Jch a ktore wzbogacilo sif inst!:Jtucjo w!:Jnosi 11 213. W romoch pozuskan!:Jch srodk6w inwest!:Jcyjnych 
w nojbliiszl;jch latach instytucjo nodal prowodzic blildzie inwestycje a wartosci przekroczojQcej 110 min zt. 

Prz!)j'i'tU model orgonizocji inwestl;jcji pozwolo Eel odz!:Jskiwac na leinu podolek VAl No przeslrzeni ostatnich 
101 instytucjo odz!:Jskala 28 241996z1 podotku VAl ktoru przeznacz!:Jla no proces inwestycyjny. Taka konslrukcja 
finansawa wymogo ad instytucji prowodzenio dziololnosci w!)IQcznie odplotnej i koniecznosci spelnionio 

wszelkich wymog6w prownych zwiQzonych z udzia lem w obrocie gospodarcz!)m. 
Proces inwestycyjny reolizowony jest prz!:j wsporciu srodk6w z Unii Europejskiej. Eel zreolizowalo ; rozlicz!:jlo 
dwa grant!) unijne: projekt "Rewito lizacjo ECI i jej adaptocja no cele kulturalno-art!:jst!:jczne", 0 wortosci 
colkowitej 259 465 629,64 zl, w tym dofinonsowonie z EFRR 82 6Lt6 815,75 zlzokoficzony 31.12.2015 r. o raz projekt 

~Aroniocjo i wykononie ekspozycji i w!:jposoienio Centrum Nouki i Techniki w lodzt 0 worto1ici calkowitej 
45 56it 948,57 zl, w tym dofinonsowonie z EFRR 18 390 375,71z1 zokonczony 31.12.2018 r. 

W perspektijwie finonsowej 2014 - 2020 ECI poz!:jskolo z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionolnego kwotlil 
85665055 zl. Sumo pozuskonych i rozliczonych srodkow plosuje ECI no czolow!:Jm miejscu joko beneficjenta 
unijnych srodk6w przeznoczonych no kulturf i rewito li20cj~ w kraju. 
Roczne przychod!:j operocyjne w plonie finansow!:jm, w roku 2019, w!:jnoszQ 22 980 000 zlotych z czego 

dotocjo podmiotowo Miosto l6di w!:jnasi 15 400 000 zlotych (67% cotosci budietu) . dOlocjo Ministra Kultury 
i Dziedzictwo Norodowego wynosi 2 280 000 zlot ych (10% budietu), a prz!:jchod!:J wtosne wynoszQ 6318000 
zlot!:jch (23% budietu). W lotoch 2015 - 2019 koidorozowo Instylucjo kor'icz~lo rok sprowozdowczyz dodolnim 
wynikiem finonsow!:jm. W roku 2015: 1647927,88 zl. 2016: 81571.45zl. 2017: 1206 708.01zl. 2018: 346 319.49 zl, 
2019 (wynik plonowony): 144 007 zl. 
Instytucjo sukcesywnie otwiero swoje przestrzenie dlo os6b zwiedzojQcych. W roku 2016 otworzone zostalo 
Planetarium, wroku 2018 Centrum Nouki iTechniki, a no lata 2020 - 2023 planowone jest otworzenie pozosto/!:jch 
plocowek edukocyjnuch i kulturolnych. Dotychczosowo kompleks ECI odwiedzilo blisko 1 min zwied20jQcych. 
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Ak:t~wnosciomi uzupelniojQc~mi d lo dzialolnosci centrow zo ktore odpowiodo ECI jest prowodzenie lOdzkiego 

Funduszu Filmowego (lFFJ. wsp6forganizocjo festiwoli: Mi{!dzf;!norodowego Festiwolu Komilcsu i Gier w l odzi 

(MFKiG) oroz Promised Land Art Festival. 0 lolcle operowanie w imieniu somorzQdu progromem l6d! Miasto 

Filmu UNESCO. Od roku 2016 ECI jako koproducent zrealizowolo do tej por f;! 39 produkcji fo bu lorn~ch. 

animowon~ch i dokumenloln~ch . Jako wspolorganizotor MFKiG w lodzi ad 2016 roku i nst~ lucjo odpowiada 

zo colos6 proc orgonizacyjnych i zabezpieczenie wi{!kszosci budietu przedsi{!wzi{!cia. 

Inst1:/tucjo rozpocz{!lo proces orgonizocji w1:/stow z koproducentomi mi{!dzfJnorodowymi. Dotychczos 

zreolizowano dwo lego tupu przedsi{!wzi{!cia: wystoW{! ~Leonardo do Vinci - Energio Um~slu~ (Centrum Nouki 

Universcience w Poryiu, Deutsches Museum w Monochium oraz Museo Nozionole della Scienzo w Mediolanie) 

oraz _~wit Superboholer6w - Sztuko Wydawnictwo DC Comics~ (Muzeum Art Ludique w Paryiu. Worner Bros. 
INC. i DC Comics INC. w Burbank. Kalifornio). 

Do reolizocji zadan inst~tucjo u trz~muje obecnie lB8 elat6w kalku loc~jn~ch (utrz~mon ie 170 etat6w 

kolku lac~jnych jest wskofnikiem prajektu unijnego. a dodatkowe e tot~ zwiQzone SQ z przydzieleniem nowych 

zadon takich jak prowodzenie Cent rum Komiksu i Norracji Interokt~wnej . l 6dzkiego Funduszu Filmowego oraz 
projektu l bdf Miosto Filmu UNESCO). 

DOTYCHCZASOWY DOROBEK 

Anolizo progromu merytor~cznego b{!dQcego obowiqzkowym zalQcznikiem do kontraktu dyrektoro instytucji 

no lo la 2016 - 2019 zowartego w dniu 9 st~cznia 2016 pokazuje, le zreo lizowone zostol~ wsz!:Istkie glowne 
zoloienio strotegiczne: 

1. Zokonczenie rewitolizacji kompleksu ECI Zach6d - pozwolenie no ui~tkowonie uzyskono 
w dniu 02.10.2016 r: 

2. Rozliczenie projektu unijnego pn. _Rewita lizocjo ECI i jej adoptocjo no cele kulturalno - ortystyczne

w dniu 16.02.2016 r: 

3. Otworcie Centrum Nouki i Techniki w sklod, kt6rego wchodzQ trzy stole ekspoz~cje. kino 3D. 

Planetorium. audytorium oraz sale loborotoryjne w dniu 7 stycznio 2018 I: 

4. Zmiano funkcj i obiektu ECI Wsch6d. pierwotnie przeznoczonego no sol{! komercyjnych nogron 

muzycznych. no funkcj~ wystowienniczQ dlo Norodowego Centrum Kultury Filmowej i pozyskonie 

portnero strotegicznego Ministerstwa Ku ltury i Dziedzictwo Norodowego (umowo no wspbtprowodzenie 

instytucji zostola podpisono w dniu 22 wrzesnia 2015 1: . a zocz~o obowiQz!:Jw06 dnio 1 st!:lcznia 2016 r:) 

Dodotkowo. ponod zodania uj{!te w prz!Jwolanym progromie mer!Jtorycznym, zreolizowano nast{!pujQce 

przedsi{!wzi~cia: 

1. Pozyskano srodki i zakontraktowono wykonowc~ no reolizocj{! projektu RStrefy d la Dzieci - w Centrum 

Nouki i Techniki. Projekl uzupelni ofertfil edukocyjnQ Centrum dla grup!:l odbiorc6w w wieku 3-10 lat. 

2. Poz!Jskano srodki i wybrono dostowcow zoplecza warsztatowego i porku moszynowego sluiQcego 

budowie i serwisowaniu ekspozycji dlo wszystkich Irzech centrow. 

3. Poz!;jskano bud!;jnek down~ch warsztot6w zlokolizowonych no terenie zobytkowej elektrowni. a tone 

pozlJsko no srodki i zakontroktowonow!Jkonowc{! proc budowlon!Jch d lo stworzenio Centrum Komiksu 

i Norrocji Interoktywnej. Trwojq post{!powonia przetorgowe no wyposoienie ekspoz!;jc!;jjne. 

4. Poz!::lskano finansowanie i zreolizowano projekl budowlon!J i oranzoc!;jjny dla budowy trzech wystaw 

stall:lch Narodowego Centrum Kultury Filmowej. 

5. Stwarzona fundusz koprodukcji filmowych. z kt6rego sfinansowono do tej por!J 39 produkcji filmow!jch. 

6. Zreo lizowono dwo. milildzynorodowe przedsj{!wzi~cio w!;jstowiennicze. 

7. Przej{!to organizocj{! Mi{!dz!;jnorodowego Festiwolu Komiksu i Gier w l odzi. 0 l okte stworzono 

we wsp61pracy z fi rmQ CD PROJEKT RED fest iwol przeznoczony dlo tw6rc6w gier komputerow!;jch 

odbywojQcy sifil pod nozwQ Promised La nd Art Festival. 
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ZGODNOSC Z POLITYKII ROZWOJU KUlTURY 2020+ 

Profil dzialolnosei .Eel ~6dz - Miosle Kulturu~ w lodzi reaHzuje cele slro tegiczne polityki rozwoju kultury. 

Instytucja moze ospirowol: do g,ono tzw. instytucji flogowych opisonyc h w slrolegii. kl6rych dzialo lno§[: 

ma kluczowy wpl!:Jw no ksztoftowanie polituki kulturalnej mioslo. 

Aktuwnosc instytucji wpisuje s i~ w wyodr~bnione obszoru Sirotegiczne ezyli: film (Norodowe Centrum Kultury 

Filmowej). sztuki wizualne (Centrum Komi ksu i Narrocji Interoktywnej) oraz ku ltur~ postindustriolnQ (Centru m 

Nauki j Techniki - szczeg61nie w zolcresie historfjcznej scieiki _Przetworzonie Energii-). Projekt Norodowego 

Centrum Kulturl;! Filmowej wprost realizuje zawortfJ w strolegii pastu la! powotonio inst~tucji gromodzQcej 
i prezentujQcej dorobek polskich tw6rc6w filmowlJch. 

ECI zreolizowolo r6wniei. postulot utworzenio fundllszu koprodukc8jnego i doprowodzilo do zwi\lkszenio jego 

rocznego budietu do kwot!;! 1400 000 zl (w porownoniu do kwot!;! 520 tys. zl w roku 2014). 

Oost\lpne done pokozujQ, ie uruchomienie dziololnosci ECI w znOCZQCy sposob zwi~ksz!:l lo poziom uczestnictwo 

mieszkoncow w kulturze. Od uruchomienio pierwszej regulornej dziole lnosci inst8tucj~ odwiedzilo blisko 1 min 

zwiedzajQcych. 

ECI posioda r6wniei wieloletniQ umow~ powierzenio dotyczQco reolizacji uslug og61nego interesu 

gospodorczego. Dokument ten reolizuje postulal zopewnienio wieloletnich ram finonsowych dlo funkcjonowanie 

inst!;! lucji. 

NARODOWE CENTRUM KUlTURY FllMOWEJ (NCKFj 

Ozi%nio zreolizawone: 

1. Pozyskano budi.et inwest!;jc!;jjn!;j no realizocj~ przedsj~wzi~cjo, no ktory sklodojQ si~ srodki Miosto 

l 6di oraz unijnych program6w operacyjnlJch PO liS oroz RPO Wt. 

2. Zbudowono profesjonolny zesp61 sklodojqclJ si~ z muzeolnikow, filmoznowcow i populoruzo torow 

kuitur!;l filmowej. 

3. Zrea lizowono projekt wl:jkonowczy orchitektoniczno-oronzocyjny. Uzyskono pozwolenio no budaw~ 

oroz wszelkie uzgodnienio orgon6w odministrocji ponstwo niezb~dne do reolizocji inwest!:lcj i. 

4. Zokupiono 823 obiekty wystowiennicze no IQcznQ kwot~ I miliono zlotych oraz niemellO 000 ksiQzek. 

czosopism i f ilmow do Procowni Bodowczej. 

5. Zokupiono nowoczesn\:l sPrzft filmowy do loboratori6w filmowych. inicjujQc dziolonio edukocyjne 

die mieszkoncow l odzi, Ictor,::!ch pierwszQ. onolit'::!cznQ fozQ, byly bodonio kompetencji film6w wsr6d 

dzieci i mlodziei!;j. 

6. Rozpocz~to regu lorne dziolonio edukoc!;jjne. wystowiennicze i wydownicze (wl:jdono 4 l !;jtul!;j 

ksiQzkowe ). 

Z Zreolizawona ki lkonoscie unikotowych projekt6w filmow!:lch: pozyskono dlo lodzi t!;jtulu miosto 

kreot!:lwnego filmu UNESCO i zrekonstruowono nojstorsz!;j polski film fobulorn!;l ~Pawr6t birbonto~, 

nokr~con!:l no zrekonstruawonej. nojstorszej polskiej komerze filmowej biapleogfofie. 

Nojwoiniejsze dziolonio pozostojQce do zreolizowonio: 

1. Zreolizowonie w!;jstow!;j stolej poiiwi\lconej histor ii kino polskiego wKino Potonio~ wroz z zopleczem 

edukoc!;ljn8m. Projekt finonsowon!;j z PO liS. Plonowone zokonczenie przedsi~wzi~cio: czerwiec 2023. 

2. Zreolizowonie w!;lstow stolych MMoterio Kino
M 

i "Mechoniczne Oko" oroz Procawni Bodowczej 
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z centrum digitalizacji dziedzictwa fi lmowega, linansowonych z RPO Wl. Planowone zokonczenie 
realizocji czerwiec 2023. 

3. Sukcesywna rozbudowo kolekcji NCKF oroz intensyfikacja unikatowego w skali swiatowej programu 
rekonstrukcji downych technologii filmowych. 

4. Budowo docelowej oferty i publicznoiici NCKF-u. reolizowana przez prowodzenie no szerakq 
skolll warsztat6w edukocyjnych, multimediolnych wystaw. dzialofi wl:jdownicz!;jch i program6w 
upowszechniojQcych wiedzt"J 0 kulturze filmowej. 

Nojwi'1!ksze w!:lzwonie: 

Nojwillkszym w!:jzwaniem dla projektu NCKF jest kwestio budietu inwest!:lc!:jjnego. Caly projekt przedsi~wzi~cia 
zostal zaprogromowony w roku 2017. Od tego czosu w spos6b znoczqcy zmienily si~ w Polsce koszty prowadzenio 

inwestycji publicznych. Wykorzystanie nowoczesnych technologii ekspozycyjnych. scenograficzny rozmach 
wystow stalych i multimediolny wklod w interaktywnosc doswiadczenia odbiorczego powoduje. ie muzea 
norracyjne. oby osiqgnqc swiotowy poziom reolizocji. wymogojq w procesie tworzenia ekspozycji znocznych 
noklod6w finonsowych. Norodowe Centrum Kullury Filmowej. wed/ug przyj'1!tego projektu wykonowczego. 
b'1!dzie noleiec do czof6wki tego radzaju plac6wek w Europie. W por6wnaniu z inn!;l mi inst!;ltucjomi kultur!:l 

w Polsce nie b~dzie jednok odbiegoc w zokresie koszt6w reolizocji wystow. Eel oglosilo przetorg no realizacj~ 
ekspozycji w roku 2019 jednak zloiono oferta przekrocz!:jla budiet. ktorym dysponowol zomawiajqc!;I. Instytucja 
prz!;lslqpila do podziaiu realizacji przedsi~wzi'1!cio, jednok ryzyko finonsowe nodal pozostalo. ECI poz!;lskolo 

jui granty zewn~trzne dlo reolizocji projektu a le b~dzie intensywnie zobiegolo u swoich orgonizotor6w 
o zwillkszenie budietu inwestycyjnego. 

CENTRUM NAUKII TECHNIKI (CNiT) 

Oziolonio zreolizowane: 

1. Zokonczenie rewitolizacji ECI Zoch6d (siedzib!:l CNiT). 
2. Otwarcie Planetarium i Kina 30. 
3. Otworcie trzech ekspozycji stol!:lch: Przetwarzonie Energii, RozwOj Wiedzy Cywilizocji, 

Mikra §wiot - Mokra §wiot. 

4. Otworcie loborotori6w. 
5. Otwarcie oud!:ltorium edukoc!:ljnego. 
6. Rozpocz~cie procesu w!:lposoionio worsztolu w moszyn!;l i norz~dzio sluiqce serwisowoniu ekspozycji 

i budowie eksponotow i ekspozycji. 

Z przygotowono szeroki wochlorz oferty edukoc!;Ijnej dlo grup szkoln!:lch i klient6w ind!:lwidualnych. 

W ofercie znojduje si~ obecnie 14 roin!:lch temot6w lekc!:lin!:leh, e rodzoj6w zoj~c worsztolow!;lch 
i loborotoryjnyeh (zmieniojqcych si~ eyklicznie) i 15 temotow pokaz6w dlo uczni6w klos szkolnych 

w Planetarium. 
S. Pozyskono pierwszego wieloletniego sponsora strategicznego firm~ Veolia &A. 

9. Przygotowono we wlosn!::lm zokresie pierwszq rozbudowanq w!:lslaw~ czosowq - "Tajemnice pl:jlk6w~. 
Wyslow~ potronatem objql WWF Polsko. 

10. przygotowywano cykliczne w!:ldorzenia dlo grup i odbiorc6w ind!:Jwidualnyeh popularyzujQc~ch 

nouk~, lakie jok np. "Oni wod~". "Oni Ziemi". ~Oni liczb!:l Pi~. "Tydziefi Iqdowonio no ksi~z~cu". 

"Noe z noukq w porku trodlisko". 
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Najwainiejsle dlialonia pozostajQce do zreolizowonio: 

1. Zakonczenie reolizocji projektu Strefa dlo Ozieci. W~brono w~konowc~ projektujqcego i w~konuiqcego 
ekspozl:jcj~. Plonowone zokonczenie reol izocji przedsi~wzi~cio grudzien 2020 roku. 

2. Oddonie do uil:jtkowonio worsztotu serwisowonio ekspozl:jcji. 

3. Poz!:Jskonie kolejn!:Jch porter6w i sponsorbw dlo prowodzonej dziolo lnosci merytorycznej. 

4. Rozpocz~c ie projektowonio i budowy stanowisk interokt!:Jwn~ch oroz w~stow. 
5. Stale poszerzonie ofert!:J zojtlC dlo szk6/ oroz ofert!:J worsztotowo-Ioborotoryjnej. 

Najwi~ksze w!:Jzwonie: 

Nojwi~ksz!:Jm w!:Jzwoniem pn:ed jakim sloi obecnie Centrum Na uki i Techniki jest systemot!:Jczne i konsekwentne 
zwi~kszonie liczbU os6b odwiedzojqc!:Jch ploc6wk~. Instytucjo dzi% no bordzo konkurencyjn~m r~nku. 

W Polsce dzialajq obecnie czter~ podobne duie plac6wki, a ko/ejne tn:!:J znojdujq si~ w budowie. Opr6cz tego 
pojawiajq si~ kolejne mniejsze instytucje 0 podobnym profilu, kt6rych jest w Polsce jui kilkanascie. Wiodqcym 
osrodkiem 0 charakten:e hegemonicznym nodol pozostoje Centrum Nauki "Kopernikft w Worszowie. CNiT 

w lodzi budowoc b~dzie swojq poz!:Jcj~ joko si ln!:J osrodek regiono ln!:J swiodczqcy us/ugi gl6wnie dlo klient6w 
z woj. l6dzkiego. Swi~tokrzysk iego. Wielkopolskiego i Kujowsko . Pomorskiego. Ten mokmregion zomieszkuje 

ponod 9 000 000 min os6b i nosz osrodek znojduje si~ dlo nich w d ogodnej loka lizocji geogrofi cznej. Gt6wnq 
kompetencjQ, kt6ro rozwijac musi C NiT jest budowonie relacji z nauczycielami. a tolrie spn:edoi pmdukt6w 

edukacyjnych oport~ch 0 w!:JnikojQce z rzqdowych oktow legisJoc!;;jjnych minima programowe. 

W zokresie merl:jtorycznl:j m, ze wzgl~du no swoje kompete ncje i charakte r ekspozycji, CNiT pred!;lsponowony 
jest do zoj~cio oktywnej roli edukoc!;ljnej i wizerunkowej w temotoch zwiQzon~ch z szeroko rozumionq ekologiq. 

ezy li temot6w zmian kl imotyeznych, zon:qdzonia odpodomi ezy oehronQ fou nl:j i fl o r!:J. Wok61 tych zjawisk 
budowone b~dq progromy edukoel:jjne i promoe!:Jjne. 

CENTRUM KOMIKSU I NARRACJIINTERAKTYWNEJ (CKiNI) 

Ozia/onio zreolizowone: 

1. Pozyskono srodki oraz zakontraktowano wykonowe~ rewitolizoeji siedziby Centrum (tzw. Kompleks 
ECl Poludniowy Wseh6d). 

2. Pozyskono w~konowe~ gl6wnej atrakeji Centrum czyli scieiki twon:enio gier kompute rowyeh 
i partnera strotegieznego dlo tego pn:edsi~wziQcia firm~ CO PRQJEKT RE D. Dzi~ki lej wsp61proey 
scieiko edukac!:lino wykon:ysto srodowisko najpopularniojszej polskiej gry komputerowej 
ftWiedimin 3 - Dzik; Gonft. 

3. Rozpocz~to pozyskiwonie zbior6w i licencji sto nowiQcych podstaw~ wystow stolych [strefo relro, 
strefo swiat gier. strefa nowych technologii VR i AR, wystawa komiksu. szyblca scieiko tworz.enio gier). 

Obecnie ECl jest najwi~kszUm publiczn~m posiadoczem or~g ino lnych plonsz polskich tw6rc6w 
komiksowyeh. 

4. Od czterech lot CKiNI odpowiado zo rea lizocj~ dw6eh duiych przedsi~wzi~c festiwolowych 
Mi~dzuna rodowego Festiwalu Komiksu i Gier w I:odzi. a takie Promised Land Art Festival. 

Ozialania pozostajqee do zrealizowonio: 

1. Wybor projektonto i wykonowey ekspozl:jcji. prz.etorg zostal ogloszonl:j. 
2. Dokonczenie procesu pozl:jskiwania zbior6w i lieeneji niezb~dn~ch do otworeio ekspozycji. 
3. Planowone otworeie Centrum: III kwortol 2021 rokll. 
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Nojwi~ksze wf;;jzwonie: 

Nojwi~kszf;;jm wf;;jzwoniem dlo Centrum Komiksu i Norracji Interoktf;;jwnej jest obecnie pozf;;jskonie wf;;jkonowcy 

ekspozf;;jcji, a tokie dokoficzenie procesu kompletowonio zbior6w. Instf;;jtucji udalo si~ zokantraktowoc 

w plonowanf;;jm budiecie firmf rewitolizujqcq budynek w roku 2017, ole od tego czosu znoczqco zmienily 

sif koszty prowodzenio proces6w inwest!:jcf;;jjnf;;jch w Polsce. 

STRUKTURA BACK OFFICE 

8iorqc pod uwog~ prowodzenie dziolon merytof!Jczn!Jch jednostki nolei!J zwr6cic uwog~, ii jest ono reolizowono 

nie t!J lko przez kom6rki front oHice (centro kulturolno-edukocujne), ole nie bUlob!;J moiliwo bez sprawnie 

dziolajqcej struklur!;J bock oHice (zoplecze organizac!Jjne). 

ECI przez ostatnie cztery lata zbudowalo silne kompetencje finonsowo - ksi~gowe (zorzqdzanie rOClnf;;jm 

budietem operacyjnym i inwestycyjnym no poziomie: 139 milion6w zlotych i mojqtkiem liczqcym 11 457 tysi~cy 

srodkOw trwolych i wortosci niemoteriolnych i prawnych], zom6wieniowe i zokupowe {dotyczqce roku 

bieiqcego - done no dzien 02.10.2019 - 623 wszcz~te post~powonio 0 udzielenie zom6wienio publicznego, 

z czego 12 w trybie USlowy PZP}, unijne (eolkowito wartosc projekt6w somodzielnie pozf;;jskonych i rozliczanych: 

146026 136,06 zl, w tym wortosc dofinonsowonio: 85 665 055,37 zl), inwestyeyjne (instytucjo nie wspomogo 

sif zewn~trznym iniynierem kontraktu, !ylko soma przygotowuje i nodzoruje colose procesOw inwestycyjnyeh), 

eksploo toeyjne (rocznie zowieranych jest ponod 40 umOw serwisowyeh, a cz~se proces6w remontowych 

reolizowona jest przez ins lytucj~ we wtosnym zokresie). prowne (instytucjo somodzielnie prowodzi spory 

sqdowe, prz\:Jgotowuje umowy a bordzo r6inym chorokterze itp.). Wprowodzono r6wniei szeroko zokrojonl:j 

proces informotl:jzocji proces6w wewn~trznl:jch tokieh iok: elektroniczn!:J obieg procedur zokupowl:jch (program 

J IRA), elektronizocjo zomOwien publicznych, zorzqdzanie zogadnieniomi finonsowo - ksi~gow!:jmi, s!:jstem kodr 

i plac eZ!:j system zorzqdzonia dokumenlami i projektomi (program Confluence]' 

Prowodzenie 10k r6inorodnej dziololnosci merytorycznej i operoc!:jjnej prz!:j jednoezesnej realizaeji zloionego 

proeesu inwestf;;jc!:jjnego w skompJikowonf;;jm otoezeniu prawn!:Jm, ekonomiczn!:Jm i podotkow!:Jm w!:Jmago 

nojw!:Jiszf;;jch kompetencji H6re ECI z wielkim trudem zbudowolo w ostotnich pi~ciu lotoch. Efektem jest to, 

ie w omowionym okresie instytucjo zreolizowolo prowidlowo 3500 zom6wien (w t!:jm 180 przetorg6w w trybie 

ustow!:J PZP), przeszlo 18 kontroli wpisonych do ksiqiki kontrolnej (to jest prowodzon!:jch w siedzibie instytucji 

w IOlach 2015 - 2019) oraz 16 kontroli prowodzon!;Jch no dokumentoeh pozo sied zibq instytueji w IOlach 

2018 - 2019 (kontrole um6w zowieron!:Jeh w romaeh projektOw unijnf;;jch) ktore zokonezyly si~ w!:jnikiem 

pozl:jt!:Jwn!:Jm. W okresie ostotnich pi~ciu Jot. przy tak duiej skoti operacji. wobec instytucji nie zosto/ zloiony 

r6wniei ioden pozew sqdowy zwiqzony z roszczeniomi finonsow!:Jmi od w!:Jkonowcow. ECI co rocznie otrzl:jmuje 

rOwniez bordzo dobre opinie od biegl!:Jch rewident6w onolizujqc!:jch sprowozdonie finonsowe. Inst!:Jlucjo nodal 

pozostoje w spone sqdow!:jm z wykonowcq proe budowlon!:jeh no kompleksie zoehodnim. klor!:j rozpocz~t!:j 

zostol w roku 2012. 

POZYSKIWANIE SRODK6w ZEWN~TRZNYCH 

Jok wskozono w inn!:jch CZfscioch oprocowanio inst!:Jlucjo sprawnie poz!:Jskuje granty zewnftrzne. Zor6wno te, 

kt6rl:jch fr6dlem SQ fundusze europejskie jok i rzQdowe (gront~ MKiDN. MNiSW, PI$F CZ!:J program Niepodleglo). 

W nodehodzqc~m okresie progromowonio no Iota 2021 - 2027 inst!:jtucjo r6wniei posiodo przl:jgotowone 

projektl1. kt6re uzupelnioc b~dQ ofert~ w!:JstowienniczQ. ECI jest podmiotem uprawnionym do skladonio 

inwestyef;;jjnyeh projekt6w finonsowonyeh z srodk6w UE przede wszf;;jstkim w Urz~dzie Morszolkowskim 

w I:.odzi oroz Ministerstwie Kultur~ i Dziedzictwo Norodowego. Prowodzon!:j jest stol!:j monitoring ogloszon!:Jch 

progrom6w i regulornie sklodone sq wnioski oplikoc!:Jjne reolizujQce potrzeby inst!:jtucji. 
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NR 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

WYKAZ POZYSKANYCH DOFINANSOWAN NA REALlZACJ~ 
TAK ZWANYCH .. PROJEKT6W MI~KK ICH" ORAZ BUDOWANIE KOLEKCJI 

NAZWA PROJEKTU 

.Historie przyS1.lo~ci: 

reinterprelocje polskiego 
kino· 

.. Bio-Pleogrof, Rekonstrukcjo 
eksperymentalna w 

Norodow\:lm Centrum 
Kultury Fi lmowej" 

.10leeie l6cllkiego 
FunduslU Filmowego . 

.Kompleksowy program 
Norodowego Centrum 

Kultury Filmowej w zokre5ie 
upowSleehnionio wiedzy 

o kinie" 

• Wsp6!czesn\:l 
komiks niemiecki no 

29. Mi\ldzynorodowym 
Festiwalu Komiksu i Gier 

w tOOzi" 

.. Rozbudowo i promocjo 
kolekcji komiksu polskiego 

dlo Centrum Komiksu 
i Norracji Interakt\:lwnej" 

Zod. 1 .. Specjolistyczne 
pokozy w Plonetorium ECI, 

wizuolizacje zgodne ze 
stondordomi Doto2Dome" 

Zod.2.Pokoz\:l 
ostronomiczne 

pofQczone z zoj\lciomi 
prokt\:lczn\:lmi ° temot\:lce 

slonecznej dlo uczni6w 
ze szk61 podstowowych 
i ponadpodstowowych" 

tR60to FINANSOWANIA 

PJSF 

PISF 

PISF 

PISF 

Fundocjo Wsp61procy 
Polsko - Niemieckiej 

Ministcrstwo Kultury 
i Dziedzictwo Norodowego, 

PO Regianolno kolekcje sztuki 
wsp6/czcsnej 

Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwo Wyiszego, 

Dziololno~c UpowszechniojQca 
Nouk\l DUN 201B 

Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwo Wyiszego, 

Dziololno~t UpowSlechniojQco 
Nouk\l DUN 201B 

KOSZT CAlKOWITY 
PROJEKTU 

145000,00 zl 

92000,00 zI 

BO 000,00 zl 

1 064 000,00 zl 

46 54B,OO zl 

IBB B56,00 zl 

294 422,00 zl 

17100,00 zl 

WTYI.4 KWOTA 
DOFINANSOWANIA 

20 000,00 zl 

40 000,00 zl 

40 000,00 zl 

500 000,00 zl 

20000,00 zl 

155000,00 zl 

16672,00 zl 

17100,00 rl 
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NO 

1. 

2. 

3. 

WYKAZ POZYSKAN YCH DOFINANSOWAN NA REAlIZACJI;' 
TAK ZWANYCH RPROJEKT6 W MII;'KKICW ORAZ BUDOWANIE KOLEKCJI 

NAZWA PROJEKTU 

.Rotbudowa kolekcji 
komiksu polskiego dlo 

Centrum Komiksu i Norrocji 
Interolctllwnej - II etop· 

. Niepodleglo.kom -
100 lot polskiego komiksu R 

"Stories and art from the 
world of DC - Meeting wi th 

Reed Tucker· 

t R6 0tO FINANSOWANIA 

Minislerstwo Kultur!:! 
i Dziedzictwa Norodowego, 

PO Regionolne kolekcje sztuki 
wsp61czesnej 

Program Wieloletni 
Niepodleglo 2017 - 2022 

US Emboss!:! in Warsaw 

I(OSZT CAtl(OWfTY 
PROJEI(lU 

200 000.00 : 1 

312 000,00 zl 

6.000 USD 
(23706 zl) 

WTYM KWOTA 
OOF1NANSOWAN1A 

160000,00 zl 

280 000,00 zl 

6.000 USC 
(23706 zI) 

Nolei!;! zoznocz!;!c. ie obecnie nie sQ mane szczegbty nowych progrom6w operoc!;!jnych, o le co roz wi\,cej 

informocji wskozuje no pofoienie nocisku no finonsawonie instrument6w zwrotn!;!ch. tokich jok fundusz JESSICA, 

Odejlicie ad systemu dotocji bezpolirednich no rzecz instrumentow twrotnych jest nojbordziej prowdopodobnym 

irodlem finonsowonio inwestucji infrostrllktllrolnuc h w komplehie ECI w nodchodzQcych lotoch. 

Instytucjo pOOejmie rbwniei onolizy zwiQzone z realizacjq niekl6ruch projeklbwinwestycyjnych poprzez kredytu 

komercujne. Momu jui przyklodU tego tupu inwestycji zor6wno w lOOzi. jok i w Polsce. Ze wzgl\,d u jednok 

no chara kte r prowodzonej dzialolnosci b~dQ to instrumentu, z kl6r!:jch instutucja skorzusto po wuczerponiu 

wszelkich innl:jch moiliwosci zwiQzanuch z uzyskaniem bezzwrotnego finonsowonio. 

Inst!:jtucjo b~dzie rozwijac rOwniei. system pozyskiwonia prywotnych donotorow instytucjonolnych. SQ to 

jednok procesy dlugotrwole i pozyskone w ten sposob srodki majQ przede wszustkim charakter finonsawanio 

projekt6w celaw!:jch powiQzonuch z prafi lem dziolalnosci przedsi~biorstw. 

OFERTA EDUKACYJNO - WARSrTATOWA 

ECI dysponuje szerokQ ofertq edulcoc!:jjno-worsztolowQ. Powstalo ana no bazie wumion!:j doliwiodczefi 

z nouczycielami, opiekunami i klientami indywiduolnymi. Zoj~.cio dla grup szkolnych powiqzone sQ scisle 

z pOOstowomi progromowumi poszczegolnuch przedmiotow tokich jok: chemio, biologio, fizUko czuj\,zUk polski. 

Istnieje r6wniei. moiliwose ustalenio z personelem Eel induwidualnej lekcji z zokresu inleresujQcega grupy 

lub usto lenia j~zl:lko w ktor!;jm prowodzone b~dQ zoj~cio. Obecnie instytucja d!;jsponuje blisko 40 produktomi 

edukocujnymi dlo grup zorgonizowonuch i klientbw indywiduolnych. Zoj~cio opr6cz j~zUko polskiego dost\!pne 

sQ w j~zy ku ongielskim, 0 w szczeg61nych przypadkach mogQ zostae paprowadzane w j~zyku francuskim 

lub rosyjskim. 

ZolQcznikiem do niniejszegooprocowonio jest opis pelnej oferl y dlo szkbt z podziolem no wiek i zakres padstaw~ 

progromawej zorowno w Centrum Nauki i Techniki joki i Planetarium. Oferto jest sukcesuwnie zmieniona 

i urozmaicana. Pnukladem udonego wykonystonio grantu edukocyjnego z Ministerstwo Nouki i Szkolnictwa 

Wyzszego jest prajekt DUN w ramach ktorego zreolizowano dwa innowocyjne zodonio a charokterze 

edukocujnym: realizocjo specjolist\:jcznuch pokoz6w w Planetarium EC1. stworzenie wizuo lizacji zgodnych 

ze stondordomi Dat02Dame oroz przUgotowonie pokozow astronomiczn\:jch pofQczon!:jch z zaj~ciom i 
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praktf.:jczn!:Jmi 0 temotf.:jce stonecznej dlo uczniaw z regionu 16dzkiego. 

W ramoch dziololnosci Narodowego Centrum Kuhur!;l Filmowej opracowon!;l zoslal outorski program 

edukac!:Jjn!:l pod nazwQ RHistorie Prz!;lszlosci~. Dz i~ki wsp61proc!;l z profesjonolislami uczeslnic!:l przez osiem 

t!:lgodni przechodzQ przez wszyslkie etop!-.l produkcji filmowej. Efektem jest stworzenie czlerech nowych scen do 

w!;Ibran!:lch polskich fi lm6w. Historie Prz!:Jszlosci pokozujQ kierunek przygotow!:lwonia ofert y edukoc!:ljnej przez 

zesp61 NCKF klodQc!:J nacisk no przUgotowonie warszlatowe i tworcze. 

R6wniei wydarzeniom czasow!:lm lokim jok wystawa .Swit Superbohater6w~ loworz!:lsz!:l pakiet worszlolow!:l 

dlo klientow grupowych i indywiduoln!:Jch. Prz!;l okazji lego projektu opracowano zoslolo np. korto lOdon 

ulotwiajQco noucz!:Jcielowi prowodzenie dzialolnasci dydoktycznej. 

Instytucja wsp6lprocuje rawniei z partneromi zewn~lrzn!:lm i tokimi jak UrzQd Komunikocji Elektronicznej cz!:l 

firma MindCloud przy tworzeniu warsztotaw umoZiiwiojQc!-.lch nobywanie nowoczesn!:lch kompetencji tokich 

jok programawonie komputerowe. 

WSP6lPRACA PONADREGIONAlNA 
Z INNYMIINSTYTUCJAMI KUlTURY I PODOMIOTAMI ZEWN~TRZYNYMI 

ECl jest czlonkiem nost~pujQcych orgonizacji braniow!:Jch: ECSlTE (The European Network of Science 

Centers and Museums), SPiN (Stowarz!:Jszenie Spolecze nstwo i Nouko), KIPA (Krojowo Izbo Producent6w 

Audiowizulonych), ICOM (International Council of Museums), lodzka Orgonizocjo Tur!:lst!;lczno. Prowodzony 

jest proces prz!:JstQpienia do organizacji ERIH (European Route of Industrial Heritage). 

Stali portnerzy inst!:ltucji abejmujQ: podmiot!:l komercyjne (spo/ka CD PROJEKT RED - wsp61praco przy tworzeniu 

wl;fstaw!:J stolej CKiNI, koncern VEOLIA - sponsoring ekspazl:Jcji Przetworzanie Energii w CNiT. koncern!;l Worner 

Bros. i DC Comics - wsp6itworzeniew!:Jstowl:J Swil Superbohote rbw) , organizocje polOrzQdawe (Stoworzyszenie 

Tworc6w CONTUR - wspblorgonizacja Mi~dz!:lnarodowego Festiwalu Komiksu i Gier), muzeo i instytucje 

kultury (centrum nauki UNIVERSCIENCE - wspolpraca prz!:J stworzeniu wystaw!;l Leonardo do Vinci Energio 

Um!:Jslu), uczelnie wy2sze (romowe umowH a wspbtproc!:l przy prajektoch realizawonych w zok.resie dzielnosci 

edukacyjnej z Uniwersyletem tbdzkim. PolitechnikQ t6dzkQ oraz Uniwers!;ltelem MedHcznym). Kompleks ECl si al 

si~ tei miejscem gaszcZQcym woine w!:ldarzenio filmawe, lokie jok festiwal Transotiantyk, cz!:J forum animocji 

ANIMARKT. 

Inst!:Jtucja poszukuje portner6w we wsz!;Istkich trzech obSlOrach zwiQlOn!:Jch Z dziololnasciQ merl:jtor!:JcznQ. 

Poprzez konsekwentne budowonie swojej pozyeji, eelem nodrzfdnym b~dzie proba budowonio przedsi~wzifC 

o chorokterze outorskim, tokich jok w!:Jstaw!:J czosowe i koprodukcje z portnerami krojowymi i zogranicznymi. 

Orgonizocjo posiado jU2 potencjol do reolizocji projekt6w bodawczl:jch i kulturolnl:jch finonsowonych ze fr6del 

pr!:Jwotnl:jch, europejskich i rzqdowych. 

PLAN DZIAI:AN INSTYTUCJI W OKRESIE 2020 - 2025 

Jok opisano powHiej uworunkowania gront6w zewn~trzn!:lch spowodlli~, ie okres noslfpn!:jch pi~eiu lat b~dzie 

nodal czosem wzm020nego procesu inwestyc!:Jjnego. Skomplikowanie; zloionosc tego procesu b~dQ zodoniem 

no kt6rl:lm glbwnie skupiac si~ b~dzie uwogo inst!:Jtucji. Zgodnie z rozpocz~tl:lmi dzioloniomi projektowl:jmi 

proces ten powinien kszloltowoc si~ w nosl~pujQcych sposob z podziolem no Iota: 

IV kwartol roku 2020 - olworcie Stref!:J dlo Dzieci w Centrum Nouki i Techniki. Uruchomienie lej ekspozl:jcji 

spowoduje lOkonczenie proeesu wyposoionio eolego Centrum. 

III Icwortol roku 2021 - otwarcie w!:lstow stol!:lch i rozpocz~cie przyjmowonio zwiedlOjQcych 

w Centrum Komiksu i Norrocji Interoktywnej. 
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II kwartal roku 2023 - otworcie trzech wtjslaw staltjch, sal worszlotowtjch procowni badowczej 
w Norodowtjm Centru m Kulturtj Filmowej. 

Szczeg610wtj opis zodon i projekt6w prz~ podojqc8 no Ie 1010 opisony zoslol w pierwszej cz~sci dokumentu. 

W oczekiwoniu no szczeg6lowe w!:jl!:jczne zwiqzone z projektomi grontow!:jmi zwiqzon!:jm z perspekt!:jwq 
unijnq no 1010 2021 - 2027. instytucjo d!;jsponuje gotawym projektem wtjkanowczym no wybudowonie zespotu 
trzech so l kinowych dla Narodowego Centrum Kulturu Filmowej. W przypodku ogloszenio na boru wniosk6w 
pozwa lajqcych no lego typu aplikocj~ zoslonie ana zlozona. Wyposaienie Soli kinowej powinno za konczyc 
proces wyposaionio w niezb~dnQ infrastrukhl r~ colego kompleksu ECl. 

W w~miarze infrastrukturoln!:lm insttltucja zabiega 0 udoslepnienie zaplecza biurowego i miejsc parkingow~ch 
dla klient6w. W ty m celu podpisono z Miastem l6dz umow~ przedwst~pnego najmu pomieszczei'i znojdujQcych 
si~ w kamienictl przy ul. Tuwima 46. a takie rozpocz~to rozmOW!:j 0 zarzqdzaniu i odminislrowaniu planowanym 
do realizacji parkingiem podziemn!:jm znajdujqcym si~ pod rynkiem Kobro. Komienica, kt6rej wtoscicielem 
i inwestorem jest Miaslo t 6df:, z pomieszczeniami biurowymi rna zostae oddana do uitllku w 1/ kwortale roku 
2020. Przeniesienie funkcji biurowej do tego budynku umoiliwi calosciowe wtlkorztlslonie kampleksu ECl 
no pOlrzeby kulturalno-edukocl:ljne. Projekt budowy podzienmego parleingu umoiliwiojqcego porkowonie 
out przez lelient6w ECl jest zdorzeniem przyszlym. Zoleonczenie procesu wtlPosaianio inslytucji spowoduje. 
ie jedl:lnym dzialaniem niezb~dnym do zreolizowonia b~dzie zapewnienie mogozyn6w no zbiortl i eksponoty. 
To dziolanie reolizowone b{ldzie po roku 2025. 

Nojwi{lleszHm zag roieniem dlo powodzenio reolizocji procesu sq rodHkolnie zmieniojqce si~ worunki otoczenio 
gospodorczego. ZnoczqcH wzrost uslug i cen material6w powoduje, ie prztlj~te i PozHskone budiettl mogq 
okazae si~ niew!;jstarczajqce do reolizacji progromu inwestHctljnego. No dziei'i sporzqdzanio dokumenlu 
nie istnieje r~zyko kompetencl:ljne zwiqzane z realizacjq dziolon. 

W lotoc h 2020 - 2025 prowodzone btldQ intensywne pracesH rozbudow!Jwonia kolekcji. Praces ten dotyczy 
szczeg61nie NCKF i CKiNI. W cztery Iota w ramach NCKF udalo si~ pozyskoc ponod 7000 unileolnych obiekt6w 
zwiqzonych z dziedzictwem kinematogrofii. Centrum Komiksu zbudowalo zas w tym oleresie nojwitlkszq 
kolekci\! oryginalnych pla nsz polskich outoraw komiksowtlch w Polsce. Celem dla obu cenlr6w jest zbudowanie 
wortoiiciowych kolekcji poiiwi{lcon~ch ttlm dwbm obsza rom kultury. 

Po zakoncze niu procesu inwestyc!:jjnego wEC1 l6df - Miaslo KulturlJ'w w I:odzi b{ldzie jednq z naiwi~kszych 

plac6wek kulturalno-edukacyjnych w Polsce adpowiedzia lnq za prawodzenie trzech asrodkbw. KoidH z nich 
mo innq pozlJ'cj~ konkurencyjnQ. Centrum Nouki i Techniki otoczone jesl podobnymi jednoslkami w calym kroj u 
i jego charakter btldzie mial przede wsz!;jstki m wymiar regionalny. Centrum Komiksu i Narracji Interoktywnej 
b\!dzie jedynq lego typu jednostkq w Polsce, a lokie jednq z niewielu w Europie. Norodowe Centrum Kultury 
Filmowej b~dzie zas najwi{lkszllm muzeum poswi~conemLI kinematagrofii w Europie Oedyna por6wnywolna 
jednoslko znajduje si{l w Turynie). 

Najwi\!ksz!;jm w!:jzwoniem no lata 2020 - 2025 jest wi~c d oprowodzenie do lego. oby kompleles Eel uzyskol 
oddzialywo nie og6lnopolskie. Jest to zodanie trudne, gdyz poszczeg61ne cz~sci kompleksu. a nawet 
poszczeg61ne ekspozycje stole nie sq oddowanc jcdnoczciinie. 

Ozialanio wizerunkowo - promocyjne zastanq skorelowane z budowq systemu regularnej sprzedaiy oferty 
Iculturolno-edulcacyjnej. l6df jako osradek tur!;lstyczny pod wzgl{ldem os6b odwiedzajqcHch nie moze rbwnoc 
s i ~ jeszcze z takimi aglomerocjomi jok Warszawa. Krakbw, Wroclaw cz!:l Tr6jmiasto. Istn ieje zotem koniecznosc 
systemotycznego noslowienia no pozyskiwonie kliento ind!:jwidualnego i grupowego. W nowej slruleturze 
orgonizacyjnej wyodr~bnionll zostonie specjalny pion prowadzqcy profesjonolnq d ziala lnose sprzedoioWQ. 
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Gf6wne dzlolonia Eel w omowionym okresie sq podzielone zotem no nost~pujqce obszar!;l= 

• zokonczenie procesu inwestycyjnego 

• utrzymanie i rozwijonie obecnej ofert!;l produktowej. edukoc!;ljnej i w!;lstowienniczej 

- budowonie og61nopolskiej swiadomosci funkcjonowonio inst!;l tucji 

- tworzenie stalej baz!;l odbiorc6w/uzytkownik6w/klient6w 

Nolez!;I zwr6cic uwa9~. ze inst!;ltucjo posiada bardzo rozbudowon!;l program edukac!;ljn !;l. a sukces!;Iwnie 

otwierone sq kolejne stale ekspoz!:jcje. Wyzwoniem jest utrzymanie poziomu swiadczonej oferty i biezQce 

dostosow!;lwanie si~ do oczekiwon klient6w i zmieniajqcych si~ tre ndow zwiqzon!;lch z promocjQ kultury j nauki. 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA INSTYTUCJI 
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Strulctura orgonizac~jna inst~tucj i zostanie dostosowa na do now~ch wyzwan nastawionych no poz~skiwanie 
odbiorcbw uslug kulturaln~ch. Przedslawiol)y poniiej schemat pokazuje wlQczenie poszczegblnych kombrek 
w obszary wynikajQce z dziolan strotegicznych i operoc~jnych. 

I. Pion me'1~torycznl:j (NCKF, CNil, CKiNI. I:bdf Film Commision). 
2. Pion inwestycyjno-eksploatocyjnlJ 
3. Pion back office 

4. Pion sprzedaiowo-marketingowl:j 

POLlTYKA KOMUNIKACYJNO - PROMOCYJNA 

ECI sukces~wnie zwi~ksza swojQ obecnosc w swiodomosci odbiorc6w i potencjalnych klient6w. W lalach 
2016 - 2019 zmierzony i zweryfikowony ekwiwolent reklomowy dla prowadzonej dzialalnosci wyni6s1 

16960 160 zlotych. Dziolania te osiqgone byly skromnymi w por6wnoniu do innych instytucji agblnopolskich 
budietami marketingowymi poprzez kreot~wne dzialonia promocyjne (potwierdzone min. nagrodami Golden 
Arrow 2018, Digital Coomunicotion Award 2018 MilO( Awards 2018. Power of Content Morketing 2019 zdobyte 
wsp61nie z ogencjq kreatywnQ za wystow~ ~Leonordo do Vinci - Energia Umysiu w

). 

Sukces~wnie instytucja zwi\!kszoc b~dzie swojq obecnosc w medioch spolecznosciowych (profil F8 posiodo 

ponod 31 tys. uiytkownik6w i jest najpopulorniejszym profilem sposr6d 16dzkich instytucji ku ltury, uruchomiony 
zosta/ r6wniei profil lnstagram, ktarl:j zyskuje no populornosci). Dziolania sprzedoiowe SQ zos aporte 0 systemy 
Google Ads. W wl:jjqtkowl:jch sl:jtuocjoch instytucjo korzystac b\!dzie z narz\!dzi typu Above the Line (komponie 
prowodzone za posrednictwem medi6w trodycyjnl:jch typu telewizja, radio, prasa, plakotl:j. reklamo zewn~trzna 
ong. outdoor)' ECI konsekwentnie buduje obecnosc W mediach cl:jfrowl:jch inwestujqc srodki w tego typu 
dzialania. Jest to spowodowane zar6wno rosnqco ilosciq uiytkownik6w Internetu, jok i wl:jsokimi kosztomi 
uiywania norz~dzi typu AlL. 

Wed/ug dost~pnych bodon uiytkownik6w kullury nojskuteczniejszq formq reklamy w korzystoniu z us/ugi 

kulturolnej jest rekomendacja bezposrednio. Instytucjo poprzez w!::Jsokie opinie klientbw, klarzl:j odwiedzili ECI 
chce budowoc swojq mork~ wsrbd potencjo ln ych now!::Jch odbiorc6w. 

lrzecim filorem dziolon promocyjnych b{ldq dziolonio 0 chorokterze public relations. Insll:jtucja sukcesywnie 
buduje pozytywny wizerunek w medioch. W loloch 2016 - 2019 ukozalo si~ no jej temat 20 647 artykulaw, 
notatek i wzmionek prosow!::Jch z czego blisko 98 % miolo charokter neutroln!::J lub pozytywn!::J. 

Colosc dzialon komunikoc!::Jjn!::Jch aporta b~dzie zotem no tych trzech filoroch: dziolonio internetowe. 
rekomendacjo bezposrednio, public relations. 

SCHEMAT DZIAUN KO ..... UNIKACYJNYCH 

DZJAlANIA KOMUNIKACYJNE 

PUBUC 
RELATIONS 
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Najwi~kszym wyzwoniem komunikacyjnym die organizacji jest przedstawienie aktywnosci r6inych ploc6wek 
dziatojqcych no terenie kompleksu, 0 lakie mnogosci dzialai'i towarzyszQcych. 

ZAtoiENIA FINANSOWE 

Jak wskazono powyiej ECI w lotach 2020 - 2025 dysponowae powinna budietem inwestycyjnym wYSOkOBCi 
ponad liD min zlotych. Zadania wchodzQce w jego sklod muszQ zostoc zreolizowone do roku 2023. Najwi4[lkszym 

ryzykiem die powodzenia realizacji procesu inwestucyjnego jest znaczQcy wzrest cen uslug i toworOw. 
No skutecznosc realizacji procesu wplynQc moie r6wniei coroz niisze zointeresowonie firm (szczegolnie 
budowlenHch) rynkiem zam6wiefi publicznych. Instytllcja doloiy wszelkich dzialan w zakresie optymalizacji 
proces6w inwestycyjnych. a le istnieje wysokie prawdopadobienstwa, ie bez wsparcia finansowego 
arganizatorow nie uda si~ zrealizowae pelnega zakresu inwestucyjnega. 
Jesli idzie a budiet operocyjny instytucja, w ramach umow!:j powierzenia. dostasawuje swojq ofert~ 

do przyznanych srodk6w finansawych. Obciqienie budietu bieiqcega maina podzieli6 no trzy grupy 
wydatk6w: wynagradzenie personelu (zabowiqzanie projektowe do utrzymenia 170 etotow kolkulacyjnych oroz 
naloienie no inst!:Jtucj~ nawych dzialafi cZ!;jli prowodzenia Centrum Kamiksu i Narrocji Interaktywnej.l6dzkiega 
Funduszu Filmowego i projektu l6di Miasto Filmu UNESCO), koszty eksploatacji budynku oraz dzialolnose 

merytoryczna. I i II grupa wydatk6w sq bardzo wrailiwe na zmiany legislacyjne (min. Ustowa 0 wynogrodzeniu 
minimalnym) oraz wzrost cen uslug powiqzony z panujqca koniunkturq gospodorczq (min. plonowony wzrost 
koszt6w energii elektrycznej, uslug ochrony i sprzqtanio). Wzrosty te sq no tyle znaczQce, ii niezmiernie trudno 
pokry6 je podnoszeniem cen bilel6w i zwi~kszaniem ilosci dzialon komercyjnych. Dodolkowo w lotoch 2021 -
2023, w przypodku zreolizowonio plonowanego programu inwestycyjnego, otwarte zostonQ nowe przestrzenie 
wymagajqce zotrudnienia personelu i wpfywajqce no koszty eksploatacyjne: w!;jstaw!;j stole CKiNI, NCKF oraz 
przestrzefi Strefy dla Dzieci. Instytucja corocznie przedstawia plan utrzymania kampleksu oraz zapewnienia 

wysokiega poziomu merytorycznego swiadczonych uslug w oparciu 0 realne koszty paniesione w tym celu. 
Obecnie podzial budietu inst!:Jtucji ksztaltuje si~ w nast~pujqcym podziale: Miasto l6di. MKiDN oraz przychody 
Masne. Zgodnie z regulacjami w zokresie pomocy publicznej, w Iym wynikajQcymi z umowy powierzenia. 
ECI nie moie prowadzie dziololnOBel komercyjnej, kloro przekraczalaby 20% calosci aklywnosci. Dlo ustalenia 

tego wskozniko bierze si4[l pod uwog~ powierzchni~ oraz czos wykorz.ystania infrostruktury. 

WIZJA INSTYTUCJI W LATACH 2020 - 2026 

Reolizacja rewitolizocji kompleksu zabytkowej elektrocicpfowni i przeznaczeniu Icj przestrzcni no dzialonio 
kullurolna-edukocyjne jest najwi~kszym projektem tcgo typu w historii mioslo lodzi. Biorqc pod uwog~ s l(Ql~ 

przedsi~wzi~cia i zomierzenie zbudowanio i otworzcnia jednoezesnie trzech plocowek 0 zr6inicowonym profi lu 
dzialolnosci jest r6wniei przedsi~wzi~ciem trudnym do por6wnonia z inn!:Jmi lego typu projektami w Polsce. 
Podj~ly w!:Jsilek inwestycyjny zaowocowal modelowQ rewitolizocjq orchitektonicznQ; pojowieniem si~ w miejskiej 
przestrzeni obiektu swiodczqeego 0 przemyslowym dziedzietwie lodzi. Trwa proees budowonio wystow stolych 

i adaptocji Irudnych przestrzeni poindustriahl!;jch do wspolczesnych w!;jmagafi wystawienniczych. Ukofiezenie 
tego procesu zaleiy od determinacji personelu ECl. organizotorbw instylucji i kompetencji licznych podmiot6w 
odpowiedziolnych zo rea lizacj~ przedsi~wzi~6 w!:Jposoieniowych. W przypadku powodzenia lego wielkiego 
przedsi~wzi~cio kulturalno mapa Polski zysko miejsce. kt6re b~dzie otworte dla zwiedzajqcych z eolego kraju 
i zogronicy. 
FunkejonujQce no tcrenie kompleksu ECI instytucjc gotowc b~dQ prz!:jbliiol: wiedz~ historyeznq i edukowac 
w dziedzinoch technologii, nowoczesnej norrocji interaktywnej i szeroko rozumionej kinemotogrofii. 
Mom\;! wyjQlkowq szanse stworzye plac6wk~. ktoro swaim profilem dzialolnosci jest unikolno w skoli kraju 
ow prz!:lpadku NCKF r6wniei Europy.Jest to prz.edsi~wzililcie bordzo ambitne i skomplikowone ole no przestrzeni 
ostatnich 10 101 poniesiony zoslol olbrzHmi wysilek inteiektllainy. orgonizocyjny i finansowy w celu realizoeii 



lego smialego pom!;jsru. 
przede wszystkim ECl sluiyc ~dzie mieszkoncom lodzi i Polski. Prezentowoc dum~ z technologicznego 
i filmowego dziedzictwa miosto, a toki:e edukowoc, zopoznowoc i przybliioc. Otwarcie pelnej oferty instytucji 
pozwoli wpisoc jq w rozwijojqcq si\! ofert\! turystycznQ i zoch~ci do liczniejszych odwiedzin Mszego miosto. 
Wizjo dziolo nio EC I opiero si~ zotem no ospirowoniu do prowodzenio dziolofi ku ltu rolnych i edukocyjn!:jch no 
nojwl:/2szym moi:liwym poziomie, tworzeniu miejsco gdzie moine si~ ucz!;jc, odkq:lwoc, rozwijoc, przeiywoc, 
doswiodclOC i marz!;jc ale jest tei prz!;jklodem tronsformocji miosta lodzi. Osrodko miejskiego, kt6ry przei!;jwo 
swoje odrodzenie. 
W centrum swojej aktywnosci ECl stowio swojego odbiorc\,. Inst!;jtucjo swaje okt!;jwnosci chce wsp6ltworzyc 
z odbiorcami i no bieiQca reogowoc no zgloszone potrzebU' 
Te odwoine dzimonia realizowone sq przez zesp61 ludzi, kt6ry mierzy si{l: z bordzo trudnymi zogodnieniomi, 
ole jest colkowicie oddon!;l procesowi stworzenia osrod ko 0 odzialywoniu ogolnopolskim. W oslotnich lotoch 
zostoly zbudowone powoine fundamentu lego procesu, ole niezb\,dny jest czas i zasobU do jego dokoficzenio. 
W przypadku jeg o powodzenio l6dz i Polsko zyskajq lnst!:jtucj~, kt6ra slui!:jc btldzie jej mieszkoficom przez 
dziesiqtki lot. 

FILARY DZIAl:AlNOSCI ECl 

1. Tworzenie unikalowej a fert!:j kullurolnej i edukoc!:jjnej w obszarach filmu, narrocji interakt!;lwnej 
i lechnologii no najw!:jisz!:jm poziomie mer!;lto,!:!czn!;jm i jako!'iciowym. 

2. Stowionie w centrum akl!;jwnosci odbiorcy ofert!;j, die kt6rego prowodzona jest cola aktywnosc 
inst!;jlucji. Nie t\;l lko odpowiodanie no potrzeby, ale przede wszystkim inspirowonie do od krywanio 
nieznon!;lch zjowisk i historii. 

3. Rozw6j kompetencji spolecznych w zokresie dost\'pu i umiej\!tnosci wykorzystywanio lOsob6w 
kultury. tak w wymiorze lokolnym, jok i og6lnopolskim. Przeprowodzono w 2018 roku przez Gt6wny 
UrzQd Stotyst!;Jczn!;l analiza trend6w w sferze kultury i tzw.przemysl6w czasu welnego wskozuje, 
i.e jest to rUnek wzroatowy, a poprawo s!;jtuocji ekonomicznej przekloda sili! no wi\lkszq sklonnosc 
spoieczefistwo do ponoszenia wydotk6w no kultur\!. Celem Eel jest zatem stworzenie moi:liwie 
najbogotszej oferty mqdrego sp\,dzonio wolnego czosu, otrakcyjnego doswiadczenia kulturu 
w najbordziej profesjonolnlJch worunkoch, skorzystania z oferty instytucji pozwolojqcej nabyc 
wiedz{l: no temot zjowisk z nauk scisfych i przurodniczych oroz ku ltury oudiowizuolnej, umiejQtno!'ici 
wUkorzystonio tej wiedzy w prokt!:jce oroz kompetencji spolecznych podnoszQcych wa rtosc 
i somookceptocj\l koidego z klient6w ECI. 

4. ReolilOcjo zodon nokre!'ilon~ch w Dlugookresowej Strotegii Rozwoju Kroju • Polsko 2030. Trzecio 
folo nowoczesno!'ici, gdzie jednym z cel6w stol si~ wzrost spoiecznego kopitoru rozwoju i zwi\!kszenie 
obecnosci ku ltur~ w iyciu codzienn~m ludzi poprzez stole zwi\!kszonie dost~pno§C i zosob6w kultury 
i ksztolcenie nowljk6w kulturowych. Celem Eel jest wtym kontek!icie poprowo jokosci i rozw6j edukocji 
kulturolnej i ort\;lstycznej w systemie edukacji pozoformolnej, uzupetniojqcej kaztolcenie szkolne, 
a tolrie wykorzystanie i rozw6j infrostruktur~ inst!;jtucji kultury w zokresie edukocji i onimocji kulturolnej 
oraz reolizocji funkcji spoiecznych przez inst~tucje. Celern operocyjn!;jm ECl jest zotem uzupelnienie 
progrom6w szko ln~ch 0 zoj~cia dot~czQce kultur~ i sztuki (rozszerzenie zoj(!C plost!:jcznl:jch, 
muzyczn~chJ oroz wprowodzenie projekt6w wsp6lproc!;l mi~dzy szkolomi a inst~tucjomi ku ltury -
muzeomi, osrodkomi kulturlj, bibliotekomi, teotromi, kinami i galeriami sztuki. 
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