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PROGRAMY  MKDNIS

Badanie polskich strat wojennych.

Czasopisma.

Edukacja artystyczna.

Edukacja kulturalna.

Film.

Groby i cmentarze wojenne w kraju.

Infrastruktura domów kultury.

Infrastruktura kultury.

Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.

Kultura cyfrowa

Kultura Dostępna.

Kultura ludowa i tradycyjna.

Literatura.

Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju.

Miejsca pamięci narodowej za granicą.

Muzyczny ślad.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

https://www.gov.pl/web/kultura/badanie-polskich-strat-wojennych5
https://www.gov.pl/web/kultura/czasopisma5
https://www.gov.pl/web/kultura/edukacja-kulturalna5
https://www.gov.pl/web/kultura/film5
https://www.gov.pl/web/kultura/groby-i-cmentarze-wojenne-w-kraju4
https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-domow-kultury5
https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury5
https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-szkolnictwa-artystycznego5
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-dostepna6
http://www.gov.pl/kultura/kultura-ludowa-i-tradycyjna5
https://www.gov.pl/web/kultura/literatura5
https://www.gov.pl/web/kultura/miejsca-pamieci-i-trwale-upamietnienia-w-kraju4
https://www.gov.pl/web/kultura/miejsca-pamieci-narodowej-za-granica5


PROGRAMY  MKDNIS

17. Muzyka.

18. Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej.

19. Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą.

20. Ochrona zabytków.

21. Ochrona zabytków archeologicznych.

22. Partnerstwo dla książki.

23. Promesa dla Kultury.

24. Promocja czytelnictwa.

25. Promocja kultury polskiej za granicą.

26. Sztuki wizualne.

27. Taniec.

28. Teatr.

29. Wspieranie działań muzealnych.

30. Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży.

31. Zamówienia kompozytorskie.

32. Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza

krajem.

https://www.gov.pl/web/kultura/muzyka5
https://www.gov.pl/web/kultura/narodowa-kolekcja-sztuki-wspolczesnej3
https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-dziedzictwa-kulturowego-za-granica5
https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow5
https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow-archeologicznych5
https://www.gov.pl/web/kultura/partnerstwo-dla-ksiazki5
https://www.gov.pl/web/kultura/promesa-dla-kultury3
https://www.gov.pl/web/kultura/promocja-czytelnictwa5
https://www.gov.pl/web/kultura/promocja-kultury-polskiej-za-granica4
https://www.gov.pl/web/kultura/sztuki-wizualne5
https://www.gov.pl/web/kultura/taniec3
https://www.gov.pl/web/kultura/teatr3
https://www.gov.pl/web/kultura/wydarzenia-artystyczne-dla-dzieci-i-mlodziezy5
https://www.gov.pl/web/kultura/zamowienia-kompozytorskie5
https://www.gov.pl/web/kultura/wspieranie-archiwow-bibliotek-i-muzeow-poza-krajem4


PROGRAMY  MKDNIS

G d z i e  i c h  s z u k a ć  n a
s t r o n i e  M i n i s t e r s t w a ?

Wejdź na stronę www.gov.pl/web/kultura

Zjedź w dół strony i znajdź dział "Na skróty"

Programy dostępne są pod hasłem "Programy 2023"



PROGRAMY  MKDNIS

G d z i e  i c h  s z u k a ć  n a
s t r o n i e  M i n i s t e r s t w a ?

Lub wpisz w wyszukiwarkę adres:
https://www.gov.pl/web/kultura/programy-2023



PROGRAMY  MKDNIS

Badanie polskich strat wojennych
Instytucją zarządzającą jest Departament

Restytucji Dóbr Kultury (DRK)

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

TERMIN SKŁADANIA

WNIOSKÓW:

SZCZEGÓŁY:

Celem programu jest wykształcenie
dobrych praktyk i wysokich standardów
prowadzenia badań proweniencyjnych
poświęconych zagadnieniom wojennych
losów kolekcji i strat poniesionych przez
instytucje w wyniku II wojny światowej. 

Dotacje od 5 000 zł do 300 000 zł.
Do 80% dofinansowania.

Do 30 listopada 2022 r.

https://www.gov.pl/web/kultura/badani
e-polskich-strat-wojennych5

CEL PROGRAMU:

https://www.gov.pl/web/kultura/badanie-polskich-strat-wojennych5


PROGRAMY  MKDNIS

Czasopisma
Instytucją zarządzającą jest Instytut Książki

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

TERMIN SKŁADANIA

WNIOSKÓW:

SZCZEGÓŁY:

Celem programu jest wspieranie
najbardziej znaczących ogólnopolskich
czasopism kulturalnych, zarówno tych                
o wieloletnim dorobku i ugruntowanej
pozycji, jak i tych, które uzyskały status
opiniotwórczych w ostatnich latach.

Dotacje od 10 000 zł do 150 000 zł.
Do 80% dofinansowania.

Do 30 listopada 2022 r.

https://www.gov.pl/web/kultura/czasop
isma5

CEL PROGRAMU:

https://www.gov.pl/web/kultura/badanie-polskich-strat-wojennych5


PROGRAMY  MKDNIS

Edukacja artystyczna
Instytucją zarządzającą jest Departament

Szkolnictwa Artystycznego (DSA)

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

TERMIN SKŁADANIA

WNIOSKÓW:

SZCZEGÓŁY:

Celem programu jest podnoszenie
poziomu polskiej edukacji artystycznej
poprzez wsparcie finansowe dla
najciekawszych projektów, skierowanych
do uczniów, studentów oraz
absolwentów szkół i uczelni
artystycznych. 

Dotacje od 30 000 zł do 300 000 zł.
Do 80% dofinansowania.

Do 30 listopada 2022 r.

https://www.gov.pl/web/kultura/edukac
ja-artystyczna5

CEL PROGRAMU:

https://www.gov.pl/web/kultura/badanie-polskich-strat-wojennych5
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Edukacja kulturalna
Instytucją zarządzającą jest Narodowe Centrum

Kultury (NCK)

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

TERMIN SKŁADANIA

WNIOSKÓW:

SZCZEGÓŁY:

Strategicznym celem programu jest
wspieranie zadań z zakresu edukacji
kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału
społecznego. Wsparcie finansowe
kierowane będzie do projektów,
obejmujących działania edukacyjno-
animacyjne, stymulujące kreatywność                
i aktywizujące twórczo uczestników
reprezentujących wszystkie grupy
wiekowe i społeczne. 

Dotacje od 30 000 zł do 500 000 zł.
Do 80% dofinansowania.

Do 30 listopada 2022 r.

https://www.gov.pl/web/kultura/edukac
ja-kulturalna5

CEL PROGRAMU:

https://www.gov.pl/web/kultura/badanie-polskich-strat-wojennych5


PROGRAMY  MKDNIS

Film
Instytucją zarządzającą jest Filmoteka

Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA)

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

TERMIN SKŁADANIA

WNIOSKÓW:

SZCZEGÓŁY:

Strategicznym celem programu jest
promowanie wiedzy na temat osiągnięć
kinematografii, jej roli we współczesnej
kulturze, a także wsparcie dla działań
sprzyjających rozwojowi kultury filmowej
i upowszechniających ambitny,
niekomercyjny repertuar filmowy. 

Dotacje od 20 000 zł do 600 000 zł.
Do 80% dofinansowania.

Do 30 listopada 2022 r.

https://www.gov.pl/web/kultura/film5

CEL PROGRAMU:

https://www.gov.pl/web/kultura/badanie-polskich-strat-wojennych5
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Groby i cmentarze wojenne w kraju
Instytucją zarządzającą jest Departament

Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Miejsc
Pamięci (DDZ)

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

TERMIN SKŁADANIA

WNIOSKÓW:

SZCZEGÓŁY:

Strategicznym celem programu jest
wspieranie opieki nad grobami                 
i cmentarzami wojennymi na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi
materialne świadectwo kluczowych
wydarzeń z historii Polski związanych 
z walką i męczeństwem. 

Dotacje od 10 000 zł do 300 000 zł.
Do 80% dofinansowania.

Do 30 listopada 2022 r.

https://www.gov.pl/web/kultura/groby-
i-cmentarze-wojenne-w-kraju4

CEL PROGRAMU:

https://www.gov.pl/web/kultura/badanie-polskich-strat-wojennych5
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Infrastruktura domów kultury
Instytucją zarządzającą jest Narodowe

Centrum Kultury (NCK)

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

TERMIN SKŁADANIA

WNIOSKÓW:

SZCZEGÓŁY:

Strategicznym celem programu jest
zapewnienie optymalnych warunków dla
działalności domów i ośrodków kultury
oraz centrów kultury i sztuki w zakresie
edukacji kulturalnej i animacji kultury
poprzez modernizację i rozbudowę ich
infrastruktury. 

Dotacje od 20 000 zł do 1 000 000 zł.
Do 80% dofinansowania.

Do 30 listopada 2022 r.

https://www.gov.pl/web/kultura/infrastr
uktura-domow-kultury5

CEL PROGRAMU:

https://www.gov.pl/web/kultura/badanie-polskich-strat-wojennych5
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Infrastruktura kultury
Instytucją zarządzającą jest Departament

Szkolnictwa Artystycznego (DSA)

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

TERMIN SKŁADANIA

WNIOSKÓW:

SZCZEGÓŁY:

Celem programu jest stworzenie
optymalnych warunków dla prowadzenia
działalności kulturalnej, poprzez
modernizację i rozbudowę infrastruktury
instytucji kultury, a także innych
podmiotów działających w tym obszarze.

Dotacje od 50 000 zł do 5 000 000 zł.
Do 80% dofinansowania.

Do 30 listopada 2022 r.

https://www.gov.pl/web/kultura/infrastr
uktura-kultury5

CEL PROGRAMU:

https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury5


PROGRAMY  MKDNIS

Infrastruktura szkolnictwa
artystycznego

Instytucją zarządzającą jest Departament
Szkolnictwa Artystycznego (DSA)

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

TERMIN SKŁADANIA

WNIOSKÓW:

SZCZEGÓŁY:

Celem programu jest zapewnienie
optymalnych warunków dla procesu
kształcenia artystycznego poprzez
modernizację i rozbudowę infrastruktury
szkół, placówek i uczelni artystycznych.

Dotacje od 50 000 zł do 2 000 000 zł.
Do 80% dofinansowania.

Do 30 listopada 2022 r.

https://www.gov.pl/web/kultura/infrastr
uktura-szkolnictwa-artystycznego5

CEL PROGRAMU:

https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury5
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Kultura cyfrowa
Instytucją zarządzającą jest Departament
Mediów i Sektorów Kreatywnych (DMiSK)

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

TERMIN SKŁADANIA

WNIOSKÓW:

SZCZEGÓŁY:

Celem strategicznym programu jest
digitalizacja i udostępnianie w internecie
zasobów bibliotecznych, archiwalnych,
zabytkowych, muzealnych oraz
audiowizualnych wraz z zapewnieniem
bezpiecznej i długookresowej archiwizacji
zasobów cyfrowych.

Dotacje od 20 000 zł do 400 000 zł.
Do 80% dofinansowania.

Do 30 listopada 2022 r.

https://www.gov.pl/web/kultura/kultura
-cyfrowa5

CEL PROGRAMU:

https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury5
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Kultura Dostępna
Instytucją zarządzającą jest Narodowe

Centrum Kultury (NCK)

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

TERMIN SKŁADANIA

WNIOSKÓW:

SZCZEGÓŁY:

Celem strategicznym programu jest
wspieranie zadań służących ułatwieniu
dostępu do kultury, skierowanych do
szerokiego grona odbiorców                
i sprzyjających integracji społecznej.

Dotacje od 5 000 zł do 150 000 zł.
Do 80% dofinansowania.

Do 30 listopada 2022 r.

https://www.gov.pl/web/kultura/kultura
-dostepna6

CEL PROGRAMU:

https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury5
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Kultura ludowa i tradycyjna
Instytucją zarządzającą jest Departament

Narodowych Instytucji Kultury (DIK)

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

TERMIN SKŁADANIA

WNIOSKÓW:

SZCZEGÓŁY:

Strategicznym celem programu jest
wspieranie zjawisk związanych                
z kulturami tradycyjnymi
funkcjonującymi na poziomie lokalnym,
regionalnym i ogólnopolskim (oraz
narodowym), które występują zarówno
na obszarach wiejskich, jak i miejskich.

Dotacje od 12 000 zł do 300 000 zł.
Do 80% i 100% dofinansowania.

Do 30 listopada 2022 r.

https://www.gov.pl/web/kultura/kultura
-ludowa-i-tradycyjna5

CEL PROGRAMU:

https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury5
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Literatura
Instytucją zarządzającą jest Instytut Książki

(IK)

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

TERMIN SKŁADANIA

WNIOSKÓW:

SZCZEGÓŁY:

Strategicznym celem programu jest
podnoszenie poziomu świadomości
literackiej i uzupełnienie rynku
wydawniczego poprzez
dofinansowywanie wartościowych,
niekomercyjnych publikacji literatury
polskiej i światowej, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieł mierzących się                 
z zadaniem utrwalenia tożsamości
kulturowej i narodowej poprzez
odniesienie się do ważnych dla polskiej
kultury rocznic, jubileuszy czy wydarzeń
historycznych. 

Dotacje od 5 000 zł do 40 000 zł.
Do 80% dofinansowania.

Do 30 listopada 2022 r.

https://www.gov.pl/web/kultura/literatu
ra5

CEL PROGRAMU:

https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury5
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Miejsca pamięci i trwałe
upamiętnienia w kraju

Instytucją zarządzającą jest Departament
Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Miejsc

Pamięci (DDZ)

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

TERMIN SKŁADANIA

WNIOSKÓW:

SZCZEGÓŁY:

Strategicznym celem programu jest
wspieranie opieki nad miejscami pamięci
i trwałymi upamiętnieniami na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi
materialne świadectwo kluczowych
wydarzeń z historii Polski.

Dotacje od 10 000 zł do 300 000 zł.
Do 80% dofinansowania.

Do 30 listopada 2022 r.

https://www.gov.pl/web/kultura/miejsc
a-pamieci-i-trwale-upamietnienia-w-
kraju4

CEL PROGRAMU:

https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury5
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Miejsca pamięci narodowej za
granicą

Instytucją zarządzającą jest Departament
Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Miejsc

Pamięci (DDZ)

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

TERMIN SKŁADANIA

WNIOSKÓW:

SZCZEGÓŁY:

Strategicznym celem programu jest:
zapewnienie godnego miejsca spoczynku
poległym, pomordowanym oraz zmarłym
w następstwie działań wojennych
żołnierzom polskich formacji wojskowych
oraz cywilnym obywatelom RP, a także
troska o zachowanie miejsc ich
pochówków znajdujących się poza
obecnymi granicami RP oraz opieka nad
tymi obiektami.

Dotacje od 5 000 zł do 800 000 zł.
Do 80% dofinansowania.

Do 30 listopada 2022 r.

https://www.gov.pl/web/kultura/miejsc
a-pamieci-narodowej-za-granica5

CEL PROGRAMU:

https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury5
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Muzyczny ślad

Instytucją zarządzającą jest Narodowy
Instytut Muzyki i Tańca (NIMiT)

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

TERMIN SKŁADANIA

WNIOSKÓW:

SZCZEGÓŁY:

Strategicznym celem programu jest
podnoszenie poziomu kultury muzycznej
poprzez utrwalanie i wprowadzanie do
obiegu wartościowych, niekomercyjnych
nagrań utworów muzycznych, publikacji
nutowych oraz naukowych i popularno-
naukowych dotyczących muzyki i tańca,
ze szczególnym uwzględnieniem
ochrony dziedzictwa kulturowego
związanego z muzyką polską.

Dotacje od 5 000 zł do 120 000 zł.
Do 80% dofinansowania.

Do 30 listopada 2022 r.

https://www.gov.pl/web/kultura/muzyc
zny-slad5

CEL PROGRAMU:

https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury5
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Muzyka

Instytucją zarządzającą jest Narodowy
Instytut Muzyki i Tańca (NIMiT)

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

TERMIN SKŁADANIA

WNIOSKÓW:

SZCZEGÓŁY:

Strategicznym celem programu jest
wspieranie najbardziej wartościowych
zjawisk i trendów w polskiej i światowej
kulturze muzycznej, niezależnie od
gatunkowych podziałów.

Dotacje od 30 000 zł do 1 500 000 zł.
Do 80% dofinansowania.

Do 30 listopada 2022 r.

https://www.gov.pl/web/kultura/muzyk
a5

CEL PROGRAMU:

https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury5
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Narodowa Kolekcja Sztuki
Współczesnej

Instytucją zarządzającą jest Departament
Narodowych Instytucji Kultury (DIK) 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

TERMIN SKŁADANIA

WNIOSKÓW:

SZCZEGÓŁY:

Strategicznymi celami programu są:
wspieranie rozwoju reprezentatywnych
międzynarodowych kolekcji sztuki
współczesnej o randze zbiorów
narodowych oraz wspieranie
wartościowych kolekcji sztuki
współczesnej o randze regionalnej               
i ogólnopolskiej. 

Dotacje od 25 000 zł do 3 000 000 zł.
Do 85% dofinansowania.

Do 30 listopada 2022 r.

https://www.gov.pl/web/kultura/narodo
wa-kolekcja-sztuki-wspolczesnej3

CEL PROGRAMU:

https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury5
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Ochrona dziedzictwa kulturowego
za granicą

Instytucją zarządzającą jest Narodowy
Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego

za Granicą POLONIKA

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

TERMIN SKŁADANIA

WNIOSKÓW:

SZCZEGÓŁY:

Celem programu jest poprawa stanu
zachowania i wzmocnienie ochrony
dziedzictwa kulturowego znajdującego
się poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na
jego temat.

Dotacje od 10 000 zł do 600 000 zł.
Do 80% dofinansowania.

Do 30 listopada 2022 r.

https://www.gov.pl/web/kultura/ochron
a-dziedzictwa-kulturowego-za-
granica5

CEL PROGRAMU:

https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury5
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Ochrona zabytków

Instytucją zarządzającą jest Departament
Ochrony Zabytków

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

TERMIN SKŁADANIA

WNIOSKÓW:

SZCZEGÓŁY:

Strategicznym celem programu jest
zachowanie materialnego dziedzictwa
kulturowego, realizowane poprzez
konserwację i rewaloryzację zabytków
nieruchomych i ruchomych oraz ich
udostępnianie na cele publiczne. 

Minimalna kwota dotacji - 25 000 zł.
Do 50% dofinansowania.

W edycji programu na 2023 r.
planowane są dwa terminy naboru – do
28 listopada 2022 r. na prace
planowane do wykonania w 2023 r.
oraz do 31 marca 2023 r. na refundację
prac, wykonanych w latach 2020-2022.

https://www.gov.pl/web/kultura/ochron
a-zabytkow5

CEL PROGRAMU:

https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury5
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Ochrona zabytków
archeologicznych

Instytucją zarządzającą jest Narodowy
Instytut Dziedzictwa (NID)

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

TERMIN SKŁADANIA

WNIOSKÓW:

SZCZEGÓŁY:

Strategicznym celem Programu jest
świadoma i zrównoważona ochrona
dziedzictwa archeologicznego in situ,
zgodna z normami międzynarodowymi,
określonymi w Europejskiej konwencji               
o ochronie dziedzictwa archeologicznego
(Konwencja Maltańska)                
i Międzynarodowej Karcie Ochrony               
i Zarządzania Dziedzictwem
Archeologicznym ICOMOS (Karta
Lozańska). 

Dotacje od 30 000 zł do 200 000 zł.
Do 80% dofinansowania.

Do 30 listopada 2022 r.

https://www.gov.pl/web/kultura/ochron
a-zabytkow-archeologicznych5

CEL PROGRAMU:

https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury5


PROGRAMY  MKDNIS

Partnerstwo dla książki

Instytucją zarządzającą jest Instytut Książki
(IK)

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

TERMIN SKŁADANIA

WNIOSKÓW:

SZCZEGÓŁY:

Strategiczne cele programu to zarówno
poprawa dostępu do książki w jej
wszystkich formatach, jak i wzmocnienie
kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek.

Dotacje od 5 000 zł do 50 000 zł.
Do 80% dofinansowania.

Do 30 listopada 2022 r.

https://www.gov.pl/web/kultura/partne
rstwo-dla-ksiazki5

CEL PROGRAMU:

https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury5


PROGRAMY  MKDNIS

Promesa dla Kultury
Instytucją zarządzającą jest Departament

Funduszy i Spraw Europejskich (DFE)

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

TERMIN SKŁADANIA

WNIOSKÓW:

SZCZEGÓŁY:

Strategicznym celem programu jest
zwiększenie efektywności wykorzystania
funduszy europejskich na rzecz rozwoju
kultury poprzez zapewnienie środków na
dofinansowanie tzw. wkładu własnego
dla zadań realizowanych przy udziale
programów europejskich, a także
poprzez dofinansowanie kosztów
niekwalifikowanych związanych
bezpośrednio z celami kulturalnymi
ujętych w umowie o dofinansowanie ze
środków europejskich.

Nie dotyczy

Do 30 listopada 2022 r.

https://www.gov.pl/web/kultura/prome
sa-dla-kultury3

CEL PROGRAMU:

https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury5


PROGRAMY  MKDNIS

Promocja czytelnictwa
Instytucją zarządzającą jest Instytut Książki

(IK)

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

TERMIN SKŁADANIA

WNIOSKÓW:

SZCZEGÓŁY:

Celem programu jest wspieranie
wartościowych form promowania
czytelnictwa w Polsce.

Dotacje od 5 000 zł do 500 000 zł.
Do 80% dofinansowania.

Do 30 listopada 2022 r.

https://www.gov.pl/web/kultura/promo
cja-czytelnictwa5

CEL PROGRAMU:

https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury5


PROGRAMY  MKDNIS

Promocja kultury polskiej za granicą
Instytucją zarządzającą jest Departament

Współpracy z Zagranicą (DWZ)

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

TERMIN SKŁADANIA

WNIOSKÓW:

SZCZEGÓŁY:

Strategicznym celem programu jest
upowszechnianie polskiej kultury poza
granicami kraju oraz trwałe zakorzenienie
wśród zagranicznych odbiorców
znajomości dorobku artystycznego               
i intelektualnego Polaków

Dotacje od 25 000 zł do 300 000 zł.
Do 80% dofinansowania.

Do 30 listopada 2022 r.

https://www.gov.pl/web/kultura/promo
cja-kultury-polskiej-za-granica4

CEL PROGRAMU:

https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury5


PROGRAMY  MKDNIS

Sztuki wizualne
Instytucją zarządzającą jest Zachęta-

Narodowa Galeria Sztuki (ZNGS)

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

TERMIN SKŁADANIA

WNIOSKÓW:

SZCZEGÓŁY:

Strategicznym celem programu Sztuki
wizualne jest wspieranie
najwartościowszych zjawisk w polskiej
sztuce współczesnej po 1945 roku oraz
popularyzacja najciekawszych zjawisk               
z tego okresu sztuki polskiej i światowej
w Polsce

Dotacje od 35 000 zł do 500 000 zł.
Do 80% dofinansowania.

Do 30 listopada 2022 r.

https://www.gov.pl/web/kultura/sztuki-
wizualne5

CEL PROGRAMU:

https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury5


PROGRAMY  MKDNIS

Taniec
Instytucją zarządzającą jest Narodowy

Instytut Muzyki i Tańca (NIMiT)

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

TERMIN SKŁADANIA

WNIOSKÓW:

SZCZEGÓŁY:

Celem programu jest wspieranie
najbardziej wartościowych zjawisk                 
i trendów w tańcu – zarówno
przedsięwzięć kultywujących tradycję               
i nawiązujących do najwybitniejszych
osiągnięć tańca, jak i projektów
skoncentrowanych na kreowaniu nowych
wartości, nastawionych na dyskurs                
o współczesnej rzeczywistości               
i poszukiwanie oryginalnych środków
ekspresji artystycznej.

Dotacje od 50 000 zł do 350 000 zł.
Do 80% dofinansowania.

Do 30 listopada 2022 r.

https://www.gov.pl/web/kultura/taniec3

CEL PROGRAMU:

https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury5


PROGRAMY  MKDNIS

Teatr
Instytucją zarządzającą jest Departament

Narodowych Instytucji Kultury (DIK)

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

TERMIN SKŁADANIA

WNIOSKÓW:

SZCZEGÓŁY:

Celem programu jest wspieranie
najwartościowszych zjawisk i trendów we
współczesnym teatrze.

Dotacje od 50 000 zł do 1 000 000 zł.
Do 80% dofinansowania.

Do 30 listopada 2022 r.

https://www.gov.pl/web/kultura/teatr3

CEL PROGRAMU:

https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury5


PROGRAMY  MKDNIS

Wspieranie działań muzealnych
Instytucją zarządzającą jest Narodowy

Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
(NIMOZ)

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

TERMIN SKŁADANIA

WNIOSKÓW:

SZCZEGÓŁY:

Celem programu jest wspieranie
działalności w zakresie opieki
konserwatorskiej nad muzealiami,
archiwaliami i księgozbiorami, a także -
prezentacji zbiorów w postaci
atrakcyjnych poznawczo projektów
wystawienniczych i wydawniczych.

Dotacje od 40 000 do 400 000 zł.
Do 80% dofinansowania.

Do 30 listopada 2022 r.

https://www.gov.pl/web/kultura/wspier
anie-dzialan-muzealnych5

CEL PROGRAMU:

https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury5


PROGRAMY  MKDNIS

Wydarzenia artystyczne dla dzieci i
młodzieży

Instytucją zarządzającą jest Departament
Szkolnictwa Artystycznego (DSA)

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

TERMIN SKŁADANIA

WNIOSKÓW:

SZCZEGÓŁY:

Strategicznym celem programu jest
budowanie profesjonalnej oferty
artystycznej skierowanej do dzieci               
i młodzieży, uwzględniającej potrzeby               
i zainteresowania tej pełnoprawnej grupy
odbiorców.

Dotacje od 30 000 do 500 000 zł.
Do 80% dofinansowania.

Do 30 listopada 2022 r.

https://www.gov.pl/web/kultura/wydarz
enia-artystyczne-dla-dzieci-i-
mlodziezy5

CEL PROGRAMU:

https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury5


PROGRAMY  MKDNIS

Zamówienia kompozytorskie
Instytucją zarządzającą jest Narodowy

Instytut Muzyki i Tańca (NIMiT) 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

TERMIN SKŁADANIA

WNIOSKÓW:

SZCZEGÓŁY:

Strategicznym celem programu jest
wspieranie współczesnej twórczości
muzycznej poprzez zamawianie nowych
dzieł oraz stworzenie dogodnych
warunków dla ich stałej obecności              
w przestrzeni publicznej.

Dotacje od 10 000 zł do 224 000 zł.
Do 80% dofinansowania.

Do 30 listopada 2022 r.

https://www.gov.pl/web/kultura/zamow
ienia-kompozytorskie5

CEL PROGRAMU:

https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury5


PROGRAMY  MKDNIS

Wspieranie archiwów, bibliotek 
i muzeów poza krajem

Instytucją zarządzającą jestDepartament
Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Miejsc

Pamięci (DDZ)

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

SZCZEGÓŁY:

Strategicznym celem programu jest
stworzenie możliwości efektywnej
ochrony oraz zachowania polskiego
dziedzictwa kulturowego znajdującego
się poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, przy jednoczesnym
popularyzowaniu wiedzy na temat tej
spuścizny kulturowej, obejmującej
dziedzictwo wytworzone, zgromadzone              
i przechowywane w Europie oraz innych
częściach świata przez organizacje
polonijne i emigracyjne. 

Dotacje od 100 000 zł do 1 200 000 zł.
Do 100% dofinansowania.

CEL PROGRAMU:

https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury5
https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury5
https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury5


PROGRAMY  MKDNIS

Wspieranie archiwów, bibliotek 
i muzeów poza krajem

Instytucją zarządzającą jestDepartament
Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Miejsc

Pamięci (DDZ)

TERMIN SKŁADANIA

WNIOSKÓW:

SZCZEGÓŁY:

Formularz kwalifikacyjny wraz                  
z wymaganymi informacjami należy
złożyć w wersji elektronicznej nie
później niż  do 9 listopada 2022 r.;
Podmioty, które uzyskały uprawnienie
do złożenia wniosku w poprzednich
edycjach programu, posiadają konto w
Elektronicznym Biurze Obsługi
Interesanta (EBOI) i spełniają wymogi,
składają drogą stosowne oświadczenie
w terminie do 9 listopada 2022 r. 

https://www.gov.pl/web/kultura/wspier
anie-archiwow-bibliotek-i-muzeow-
poza-krajem4

https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury5
https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury5
https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury5


Zakładka fundusze - informacje o konkursach
miejskich, małych grantach, inicjatywie lokalnej,
baza konkursów, regrantingu, a także fundusze
zewnętrzne, programy itd.
Za pomocą specjalnej wyszukiwarki znajdź
konkurs, dzięki któremu pozyskasz fundusze na
realizację np. nowego projektu czy inicjatywy.

JAK SZUKAĆ KONKURSÓW NA
STRONIE WWW.NGO.LESZNO.PL?



ZAGLĄDAJ NA STRONĘ

www . n g o . l e s z n o . p l
I BĄDŹ NA BIEŻĄCO!


