Organizacje Pozarządowe mogą korzystad z różnych źródeł
finansowania swoich pomysłów. Mogą to byd źródła
wewnętrzne lub zewnętrzne. Źródła wewnętrzne, czyli składki
lub zyski wypracowane przy prowadzeniu działalności
gospodarczej, przeznaczone na finansowanie działalności
statutowej organizacji. Źródła zewnętrzne, czyli darowizny,
sponsoring, 1%, zbiórki oraz dotacje. Granty są najczęstszą
formą finansowania działalności Organizacji Pozarządowych,
mogą one pochodzid ze środków publicznych jak i prywatnych.
Warto szukad możliwości uzyskania dotacji na działalnośd
swojej organizacji: stowarzyszenia, fundacji czy klubu
sportowego. Na stronie http://ngo.leszno.pl/ w zakładce
FUNDUSZE zamieszczane są informacje
o aktualnych
konkursach i dotacjach.
Jeśli masz pomysł na ciekawe i potrzebne działania, chcesz je zrealizowad, ale potrzebujesz
funduszy, zaglądaj na naszą stronę!

Jeśli wcześniej niż my trafiłeś na ciekawe ogłoszenie o konkursie, podziel się z nami tą
informacją, a my umieścimy ją na naszej stronie internetowej, by inne organizacje mogły
z niej skorzystad!
Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków na działalnośd organizacji
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Leszna
prowadzi doradztwo dla organizacji pozarządowych w zakresie:





poszukiwania źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki
krajowe, środki unijne, programy Unii Europejskiej i inne);
konsultacji założeo projektowych (cele, działania, rezultaty, harmonogram, budżet);
pomocy w kreowaniu pomysłów projektowych;
tworzenia i prowadzenia projektów partnerskich.

Doradztwo prowadzone jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.
KONTAKT:
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Urząd Miasta Leszna
Al. Jana Pawła II 21 a
Tel. 65 529 54 03
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Aktualne konkursy

Wygrywaj Wolontariat
FUNDATOR:
Narodowy Instytut Wolności, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody
O PROJEKCIE:
Wygrywaj Wolontariat to niezwykły projekt i wyjątkowe wydarzenie dla polskiego
wolontariatu.
Jego celem jest wzmocnienie potencjału organizacji obywatelskich, poprzez propagowanie
i zwiększanie wiedzy o konkretnych kompetencjach nabywanych przez wolontariuszy w nich
działających.
CO ZYSKUJESZ BIORĄC UDZIAŁ W PROJEKCIE:
- narzędzia do pracy z wolontariuszami
- wideo wsparcie
- wymiana doświadczeo
- współtworzenie ogólnopolskiego projektu,
- zmiana wizerunku wolontariatu.
KTO MOŻEWZIĄD UDZIAŁ W PROJEKCIE:
Do udziału w projekcie zgłaszad się mogą organizacje, które:
- Współpracują przynajmniej z 6-cioma wolontariuszami.
- Posiadają w swoim gronie osobę odpowiedzialną za wolontariuszy, zajmującą się
wolontariuszami, np. koordynatora/koordynatorkę wolontariatu.
- Mają budżet na rozwój wolontariatu nieprzekraczający 100 tys. złotych.
TERMIN REJESTRACJI:
Zarejestruj się wpisując niezbędne informacje o Twojej organizacji najpóźniej do 23 listopada .
Po rejestracji, otrzymasz email z potwierdzeniem zarejestrowania. Link do rejestracji:
www.wygrywajwolontariat.pl/regulamin
KONTAKT:
info@wygrywajwolontariat.pl
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Konkurs dotyczący uzależnieo
FUNDATOR:
Podmiotowa Paostwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
O PROGRAMIE:
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.
NA CO MOŻNA OTRZYMAD DOFINANSOWANIE:
Zadanie 1/2021/DRM
Podnoszenie kompetencji realizatorów programów profilaktycznych oraz rozwój programów
profilaktycznych opartych na dowodach naukowych ze szczególnym uwzględnieniem
programów z Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia
Psychicznego.
Zadanie 2/2021/DRM
Organizacja szkoleo dla terapeutów uzależnieo w zakresie profilaktyki FASD
wraz z przygotowaniem broszury dla terapeutów uzależnieo dotyczącej pracy z
kobietami w temacie ich płodności i rozumienia FASD.
Zadanie 3/2021/DRM
Szkolenie dla rodziców adopcyjnych na temat pracy z dzieckiem z FASD.
Zadanie 4/2021/DRM
Praca z rodzicami dzieci adoptowanych z FASD nad regulacją emocji – trening
Psychologiczny.
Zadanie 5/2021/DRM
Prowadzenie działao informacyjno-edukacyjnych dla Lokalnych Liderów Trzeźwości
w środowisku kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych – organizacja szkoleo,
konferencji oraz prowadzenie działao
edukacyjno-promocyjnych w mediach społecznościowych.
Zadanie 6/2021/DRM
Wydanie podręcznika dla księży z materiałami edukacyjnymi w zakresie propagowania
trzeźwości i jego dystrybucja do wszystkich parafii w Polsce.
Zadanie 7/2021/ DRM
Autoewaluacja narzędzia do badania efektywności placówek opiekuoczo-wychowawczych,
w tym świetlic socjoterapeutycznych
Zadanie 8/2021/DRM
Organizacja konferencji w zakresie pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin z problemem
alkoholowym w placówkach wsparcia dziennego.
Zadanie 9/2021/DPL
Szkolenie nt. zobowiązania do leczenia odwykowego adresowane do członków gminnych
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z gmin o najniższych dochodach z zezwoleo
na sprzedaż alkoholu.
Zadanie 10/2021/DPL
Szkolenie dla konsultantów lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych dla członków
rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy.
Zadanie 11/2021/DPL
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Wyposażenie miejskich przedsiębiorstw transportowych w materiały edukacyjne dotyczące
problemu nietrzeźwych kierowców.
Zadanie 12/2021/DPL
Organizacja konferencji dla przedstawicieli ruchu abstynenckiego.
Zadanie 13/2021/DPL
Edukacja samorządów gminnych w zakresie ograniczania dostępności alkoholu
oraz podejmowania interwencji w sprawie nielegalnej promocji i reklamy
napojów alkoholowych.
Zadanie 14/2021/DEA
Adaptacja do realizacji on-line programu rekomendowanego w ramach Systemu rekomendacji
programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.
Zadanie 15/2021/DEA
Implementacja zaleceo dotyczących rozpoznawania spektrum płodowych zaburzeo
alkoholowych opracowanych przez interdyscyplinarny zespół polskich ekspertów oraz ich
ocena funkcjonowania w praktyce.
Zadanie 16/2021/DEA
Wspieranie badao naukowych dotyczących problematyki związanej z piciem alkoholu.
Zadanie 17/2021/DEA
Implementacja i ewaluacja procesu realizacji programu profilaktyki uniwersalnej w Polsce oraz
przynajmniej w dwóch krajach Europy Wschodniej.
Zadanie 18/2021/DRM
Upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie, w szczególności
z problemem alkoholowym, i możliwości uzyskania pomocy - cykl artykułów w prasie kobiecej.
Zadanie 19/2021/DRM
Prowadzenie superwizji dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
Zadanie 20/2021/DRM
Edukacja pracowników lecznictwa odwykowego w zakresie zadao związanych z
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Zadanie 21/2021/DLO
Prowadzenie platformy e-terapii oraz aplikacji telefonicznej wspierającej
ograniczenie spożywania alkoholu.
Zadanie 22/2021/DLO
Wydawanie czasopisma poświęconego leczeniu uzależnienia od alkoholu i zaburzeo członków
rodzin, adresowanego do pracowników placówek leczenia uzależnieo (lekarzy, terapeutów,
psychologów, psychoterapeutów).
Zadanie 23/2021/DLO
Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnieo w zakresie prowadzenia terapii
par i rodzin z problemem alkoholowym.
Zadanie 24/2021/DLO
Szkolenia w zakresie realizowania programów ograniczania picia z wykorzystaniem platformy
internetowej e-pop jako narzędzia wspomagającego zmianę zachowania.
Zadanie: 25/2021/ DLO
Konferencja szkoleniowa doskonaląca umiejętności psychoterapeutyczne terapeutów
udzielających świadczeo zdrowotnych osobom z zaburzeniami wynikającymi z wzrastania
w rodzinach z problemem alkoholowym (DDA).
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KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
Wnioski mogą składad podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 ze zm.), to jest:
- podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych
zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje
pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz
spełniające kryteria wyboru wniosku wskazane w ogłoszeniu o konkursie oraz spełniające
dodatkowe kryteria formalne określone przy opisie poszczególnych zadao konkursowych.
WYSOKOŚD DOTACJI :
Na konkurs przeznaczono łącznie 5 846 000 zł. Wymagany jest wkład własny (finansowy lub
osobowy) wnioskodawcy w wysokości minimum 5% wnioskowanej kwoty w danym roku.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
25 listopada 2020r., godz. 11:00
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod numer (0 22) 250 63 20 oraz na stronie
internetowej organizatora konkursu www.parpabip.pl/index.php?id=185,0,0,0,0,87
KONTAKT:
Paostwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
konkursyNPZ@parpa.pl
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Czasopisma
FUNDATOR:
Instytut Książki
CEL PROGRAMU:
Strategicznym celem programu Czasopisma jest wspieranie najbardziej znaczących
ogólnopolskich czasopism kulturalnych i naukowych (w zakresie nauk humanistycznych).
• Przez czasopisma naukowe (w zakresie nauk humanistycznych) rozumie się czasopismo
znajdujące się na ministerialnej liście (MNiSW) czasopism punktowanych.
• Podstawowe znaczenie dla realizacji tego celu ma wsparcie dla tytułów o profilu
artystycznym, literackim i naukowym, prezentujących różne dziedziny twórczości oraz
rozwijających wokół nich dyskurs krytyczny. Celem programu jest zarówno wspieranie
czasopism o wieloletnim dorobku i ugruntowanej pozycji, jak i tych, które uzyskały status
opiniotwórczych w ostatnich latach. Tytuły istotne dla realizacji celów programu, prócz
wysokiego poziomu merytorycznego, powinny wyróżniad się oryginalną, spójną koncepcją,
której wyznacznikiem jest bądź koncentracja redakcji na wybranym zagadnieniu
i przedstawienie go w możliwe dogłębny sposób, bądź też realizacja formuły opartej na dużej
komunikatywności przekazu oraz różnorodności tematycznej.
• Biorąc pod uwagę fakt, że istotnym czynnikiem umożliwiającym wydawanie czasopism na
wysokim poziomie merytorycznym jest stabilnośd finansowa i organizacyjna, w ramach
programu rozszerzony zostaje zakres finansowania zadao w trybie wieloletnim. Suma
dofinansowao udzielanych w tym trybie może wynieśd do 60% budżetu programu.
• Wsparcie finansowe udzielane jednak będzie przy założeniu, że wydawcy gwarantują
stabilnośd działania i realizację podjętych celów merytorycznych, a także wysoką dostępnośd
publikowanych treści osiąganą poprzez takie elementy jak - skuteczna dystrybucja czasopisma
czy udostępnianie treści w nim zawartych w Internecie. Należy podkreślid, że program nie
służy finansowaniu portali internetowych, lecz wspieraniu czasopism, których treśd będzie
dostępna w wersji elektronicznej.
• Z uwagi na koniecznośd realizacji zadao z uwzględnieniem uwarunkowao związanych
z ograniczeniami, zakazami i nakazami, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych ludzi (Dz.U. z
2019 r. poz. 1239), w roku 2021 w celu zwiększenia możliwości prowadzenia działao w dobie
pandemii, procedury programu znacząco ograniczają wymagania odnośnie wkładu własnego
wnioskodawców oraz rozszerzają koszty kwalifikowane. Ponadto kontynuowane w roku
bieżącym umowy na realizację zadao wieloletnich, zawarte w ramach programu w latach
ubiegłych, w razie potrzeby mogą byd aneksowane z uwzględnieniem zakresu programu
określonego w niniejszej specyfikacji.
ZAKRES FINANSOWANIA ZADAO:
• Koszty bieżące w z zakresu programu.
• Koszty tworzenia, redagowania, produkcji, dystrybucji, digitalizacji i publikacji utworów
literackich, w tym przekładów.
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KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);
• organizacje pozarządowe;
• podmioty prowadzące działalnośd gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji
- Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego. Wszystkich beneficjentów
dotyczy obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych
ministra oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
WYSOKOŚC DOTACJI:
Od 10 000 zł do 150 000zł
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)
zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod numer (61) 624 00 88 oraz na stronie
internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/czasopisma3 .
KONTAKT:
Instytut Książki
ul. Z. Wróblewskiego 6
31-148 Kraków
k.nowak@instytutksiazki.pl
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Edukacja Artystyczna
FUNDATOR:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Szkolnictwa Artystycznego
i Edukacji Kulturalnej
O PROGRAMIE:
Celem programu jest podnoszenie poziomu polskiej edukacji artystycznej poprzez wsparcie
finansowe dla najciekawszych projektów, skierowanych do uczniów, studentów oraz
absolwentów szkół i uczelni artystycznych.
CEL PROGRAMU:
Strategicznym celem programu jest podnoszenie poziomu polskiej edukacji artystycznej
poprzez wsparcie finansowe dla najciekawszych projektów, skierowanych do uczniów,
studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych. Celem programu jest, zarówno
wspieranie zadao służących wdrażaniu efektywnych metod doskonalenia określonych
umiejętności, jak również projektów stricte artystycznych, umożliwiających praktyczne
wykorzystanie nabytych umiejętności oraz ich publicznej prezentacji.
• Główny nacisk w programie zostaje położony na projekty kompleksowe, realizowane poza
standardowymi ramami bieżącej działalności edukacyjnej wnioskodawców, wyróżniające się
oryginalną, spójną koncepcją uwzględniającą innowacyjne idee, zarówno w zakresie metodyki
nauczania, jak i przedmiotu prowadzonych zajęd. Zadania powinny umożliwiad bezpośredni
kontakt adeptów z najwyższej klasy pedagogami i autorytetami. Dofinansowywane będą
projekty mające charakter interdyscyplinarny – wzmacniające współpracę różnych typów
szkół – umożliwiające wymianę doświadczeo w celu tworzenia spójnej oferty edukacyjnej.
Promowane będą również zadania wspierające ważne wydarzenia kulturalne, uwzględniające
istotne rocznice historyczne, upamiętniające ważne dla polskiej kultury postaci oraz
promujące, a także wspierające rozwój kultury oraz dziedzictwa narodowego. W przypadku
prezentacji artystycznych, realizowanych w ramach programu istotne jest, by – prócz realizacji
założeo edukacyjnych – projekty te wpisywały się w nurt współczesnego życia kulturalnego,
będąc dla młodych uczestników znaczącym doświadczeniem na drodze kształtowania własnej
osobowości artystycznej oraz istotnym etapem otwierającym ich indywidualną aktywnośd
zawodową. Zasadniczym celem programu jest wspieranie zadao o charakterze
niekomercyjnym. Program umożliwia też wsparcia dla zadao, które wysoką wartośd
merytoryczna łączą z potencjałem komercyjnym – pod warunkiem, że wsparcie mieści się
w dopuszczalnych limitach pomocy publicznej.
• Biorąc pod uwagę fakt, że istotnym czynnikiem umożliwiającym skuteczną realizację
projektów, o wyżej nakreślonym profilu, jest stabilnośd finansowa i organizacyjna, w ramach
programu wprowadzona zostaje w szerokim zakresie, możliwośd finansowania zadao w trybie
wieloletnim, a suma dofinansowao udzielanych w tym trybie może wynieśd do 40% budżetu
programu. Istotnym elementem branym pod uwagę przy ocenie potencjału organizatorów
będzie doświadczenie oraz zdolnośd do nawiązywania współpracy i wymiany doświadczeo
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z innymi partnerami, prowadzącymi działalnośd kulturalną na szczeblu lokalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym. Istotnym czynnikiem będzie również umiejętne wpisanie
w zadanie efektywnych działao promujących dokonania młodych artystów, zarówno
w środowiskach branżowych, jak i wśród szerokiej publiczności.
• Z uwagi na koniecznośd realizacji zadao z uwzględnieniem uwarunkowao związanych
z ograniczeniami, zakazami i nakazami, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych ludzi, (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1239) w roku 2021 w celu zwiększenia możliwości prowadzenia działao w dobie
pandemii, procedury programu znacząco ograniczają wymagania odnośnie wkładu własnego
wnioskodawców, rozszerzają koszty kwalifikowane oraz włączają do zakresu programu
możliwośd realizacji zadao w formule on-line. Ponadto kontynuowane w roku bieżącym
umowy na realizację zadao wieloletnich, zawarte w ramach programu w latach ubiegłych,
w razie potrzeby mogą byd aneksowane z uwzględnieniem zakresu programu określonego
w niniejszej specyfikacji.
• Zadania realizujące podstawowe cele programu, mają z jednej strony doskonalid proces
edukacji młodych adeptów, pogłębiad ich poczucie tożsamości kulturowej oraz, z drugiej
strony promowad wszelkie formy otwarcia ich na nowoczesne technologie oraz innowacyjne
metody działania przygotowujące do aktywnego funkcjonowania w procesach dynamicznych
przemian, jakim podlega współczesna kultura.
• W celu oceny czy projekt osiągnął zakładane cele, a także przydatności i skuteczności
podejmowanych działao Beneficjent jest zobowiązany do przeprowadzenia e waluacji zadania.
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
- uczelnie artystyczne
- publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowośd
- jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły
artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości
- podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne
szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości
- organizacje pozarządowe
- samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra).
WYSOKOŚD DOTACJI:
Od 30 000 zł do 300 000 zł
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)
zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)
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DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod nr (22) 55-15-796 oraz na stronie
internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/edukacja-artystyczna3 .
KONTAKT:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
ul. Kopernika 36/40
Warszawa
mszablowska@mkidn.gov.pl
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Edukacja Kulturalna
FUNDATOR:
Narodowe Centrum Kultury
O PROGRAMIE:
Celem programu jest wspieranie zadao z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju
kapitału społecznego.
CEL KONKURSU:
Strategicznym celem programu jest wspieranie zadao z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych
dla rozwoju kapitału społecznego. Wsparcie finansowe kierowane będzie do projektów,
obejmujących działania edukacyjno-animacyjne, stymulujące kreatywnośd i aktywizujące
twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne. Zasadniczym
celem programu jest wspieranie zadao o charakterze niekomercyjnym. Program umożliwia też
wsparcie zadao, które wysoką wartośd merytoryczną łączą z potencjałem komercyjnym – pod
warunkiem, że wsparcie mieści się w dopuszczalnych limitach pomocy publicznej.
• Priorytetowo traktowane będą projekty o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej,
wykraczające poza podstawową działalnośd statutową wnioskodawców. Zadania powinny
wyróżniad się oryginalną, spójną koncepcją, uwzględniającą potrzeby docelowych grup
odbiorców. Ważne jest, aby działania prowadzone były w sposób umożliwiający uczestnikom
rozwijanie zdolności, umiejętności i wiedzy. Istotna jest zatem forma realizacji przedsięwzięd
oparta na interakcji, wykorzystująca odpowiednie metody i narzędzia edukacyjne, np.
eksperymenty artystyczne, nowe technologie i media.
• Jednym z głównych założeo programu jest wspieranie zadao umożliwiających uczestnictwo
oraz integrację przedstawicieli różnych grup społecznych i wiekowych, a także zwiększenie
dostępności do efektów realizowanych zadao osobom ze szczególnymi potrzebami, o których
mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), w tym osobom
z niepełnosprawnościami.
• Istotne jest też nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami – szkołami, instytucjami
kultury, organizacjami pozarządowymi i placówkami opiekuoczymi, której efektem będzie
tworzenie spójnej oferty edukacyjnej i kulturalnej. W tym kontekście istotne dla realizacji
celów programu będzie wsparcie dla form działalności, których skutecznośd została
potwierdzona zarówno w rodzimej, jak i zagranicznej praktyce, wśród których wymienid
należy działania, skierowane do osób dorosłych, realizowane w formule tzw. „uniwersytetów
ludowych”.
• Czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie projektów będą również: doświadczenie
organizacyjne realizatorów oraz zaangażowanie profesjonalnej kadry, gwarantujące
osiągnięcie zamierzonych efektów merytorycznych.
• Z uwagi na koniecznośd realizacji zadao z uwzględnieniem uwarunkowao związanych
z ograniczeniami, zakazami i nakazami, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych ludzi, (Dz.U.
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z 2019 r. poz. 1239) w roku 2021 w celu zwiększenia możliwości prowadzenia działao w dobie
pandemii, procedury programu znacząco ograniczają wymagania odnośnie wkładu własnego
wnioskodawców, rozszerzają koszty kwalifikowane oraz włączają do zakresu programu
możliwośd realizacji zadao w formule on-line. Ponadto kontynuowane w roku bieżącym
umowy na realizację zadao wieloletnich, zawarte w ramach programu w latach ubiegłych,
w razie potrzeby mogą byd aneksowane z uwzględnieniem zakresu programu określonego
w niniejszej specyfikacji.
• Najważniejszym rezultatem zadao wspieranych w ramach programu powinno byd
podniesienie poziomu kompetencji artystycznych kulturowych i twórczych ich uczestników
oraz kształtowanie poczucia, że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego
i społecznego. Ważne jest również zachęcenie autorów przedsięwzięd kulturalnych do stałego
podnoszenia jakości działao oraz korzystania z nieszablonowych rozwiązao edukacyjnych
i artystycznych.
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);
• organizacje pozarządowe;
• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
• podmioty prowadzące działalnośd gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
- Wszystkich beneficjentów dotyczy obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji
księgowej środków finansowych ministra oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
WYSOKOŚD DOTACJI:
Od 30 000 zł do 500 000 zł
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)
zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod nr (22) 21 00 136 lub na stronie
internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/edukacja-kulturalna3
KONTAKT:
Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13,
01-231 Warszawa
ajermacz@nck.pl
agataradecka@nck.pl
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Film
FUNDATOR:
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
O PROGRAMIE:
Celem programu jest promowanie wiedzy na temat osiągnięd kinematografii, jej roli we
współczesnej kulturze, a także wsparcie dla działao sprzyjających rozwojowi kultury filmowej
i upowszechniających ambitny, niekomercyjny repertuar filmowy.
CEL PROGRAMU:
Strategicznym celem programu jest promowanie wiedzy na temat osiągnięd kinematografii, jej
roli we współczesnej kulturze, a także wsparcie dladziałao sprzyjających rozwojowi kultury
filmowej i upowszechniających ambitny, niekomercyjny repertuar filmowy. Środki z budżetu
przeznaczone na zdefiniowane w programie cele, mają za zadanie wspomóc finansowo
wybrane, znaczące przedsięwzięcia o zasięgu ogólnopolskim, reprezentujące wysoki poziom
artystyczny i adekwatny potencjał promocyjny.
• Do zadao programu należy wspieranie projektów kompleksowych, realizowanych zarówno
poza standardowymi ramami bieżącej działalności wnioskodawców, jak i wpisujących się
w konsekwentnie realizowany plan rozwoju znacząco podwyższający poziom tejże
działalności. Zasadniczym celem programu jest wspieranie zadao o charakterze
niekomercyjnym. Program umożliwia też wsparcia dla zadao, które wysoką wartośd
merytoryczną łączą z potencjałem komercyjnym – pod warunkiem, że wsparcie mieści się
w dopuszczalnych limitach pomocy publicznej. W kluczowe założenia programu wpisują się
przede wszystkim przedsięwzięcia o dużej tradycji i niekwestionowanej pozycji w środowisku
filmowym, a także przedsięwzięcia niszowe stawiające na innowacyjnośd zarówno co do
formuły prezentacji, jak i prezentowanych treści, a także oryginalności wybranego repertuaru.
Projekty istotne dla realizacji celów programu, prócz wysokiego poziomu artystycznego,
powinny więc wyróżniad się oryginalną, spójną koncepcją wpisującą dokonania kinematografii
w możliwie szeroki kontekst kulturowy i społeczny. Wedle założeo programu wyznacznikiem
wysokiej jakości zadania może byd zarówno koncentracja organizatora na prezentacji dzieł
spoza oficjalnego obiegu dystrybucyjnego, proponujących nowy język i oryginalną formę
filmową, przemawiających do elitarnej publiczności o wysokich kompetencjach kulturowych,
jak również realizacja idei popularyzatorskich opartych na prezentacji filmów wartościowych
i ambitnych lecz skierowanych do szerszego, zróżnicowanego grona odbiorców.
• Biorąc pod uwagę fakt, że istotnym czynnikiem umożliwiającym skuteczną realizację
projektów o wyżej nakreślonym profilu jest stabilnośd finansowa i organizacyjna, program
umożliwia finansowanie zadao w trybie wieloletnim, a suma dofinansowao udzielanych w tym
trybie może wynieśd do 40% budżetu programu.
• Z uwagi na koniecznośd realizacji zadao z uwzględnieniem uwarunkowao związanych
z ograniczeniami, zakazami i nakazami, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych ludzi, (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1239) w roku 2021 w celu zwiększenia możliwości prowadzenia działao w dobie
pandemii, procedury programu znacząco ograniczają wymagania odnośnie wkładu własnego
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wnioskodawców, rozszerzają koszty kwalifikowane oraz włączają do zakresu programu
możliwośd realizacji zadao w formule on-line. Ponadto kontynuowane w roku bieżącym
umowy na realizację zadao wieloletnich, zawarte w ramach programu w latach ubiegłych,
w razie potrzeby mogą byd aneksowane z uwzględnieniem zakresu programu określonego
w niniejszej specyfikacji.
• Przedsięwzięcia realizujące zasadnicze cele programu powinny kreowad wzorce w zakresie
funkcjonowania współczesnej kultury filmowej oraz inspirowad rozwój rodzimej twórczości
z tego obszaru. Znaczącym efektem programu powinno byd wypracowanie alternatywnych,
wobec obowiązujących w kulturze masowej standardów, sposobów wykorzystania filmowego
medium z całym jego poznawczym i kulturotwórczym potencjałem.
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);
• organizacje pozarządowe;
• podmioty prowadzące działalnośd gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
Wszystkich beneficjentów dotyczy obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji
księgowej środków finansowych ministra oraz wydatków dokonywanych z tych środków
WYSOKOŚD DOTACJI:
Od 20 000 zł do 600 000 zł
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)
zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod nr 22 182 47 69 na stronie internetowej
organizatora konkursu https://www.gov.pl/web/kultura/film3 .
KONTAKT:
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny,
ul. Wałbrzyska 3/5,
02-739 Warszawa
Katarzyna.Orman-Kielczyk@fina.gov.pl
Joanna.Kudleska@fina.gov.pl
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Groby i cmentarze wojenne w kraju
FUNDATOR:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Dziedzictwa Kulturowego
CEL PROGRAMU:
Strategicznym celem programu jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych
wydarzeo z historii Polski związanych z walką i męczeostwem. Realizacja ustawowych zadao
ministra służy podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji narodowej i paostwowej. Celem
programu jest otoczenie grobów i cmentarzy wojennych w kraju opieką polegającą na :
• prowadzeniu robót budowlanych, prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich;
• zabezpieczeniu i utrzymaniu w jak najlepszym stanie;
• prowadzeniu badao archeologicznych i prac poszukiwawczych;
• prowadzeniu prac związanych z urządzeniem grobu/kwatery/cmentarza wojennego;
• dokumentowaniu i prowadzeniu badao naukowych;
• popularyzowaniu i upowszechnianiu wiedzy.
Promowane jest:
• obejmowanie opieką obiektów, których stan zachowania wymaga podjęcia niezwłocznego
działania;
• opieka nad grobami i cmentarzami wojennymi o wyjątkowej wartości historycznej;
• nadanie lub przywrócenie odpowiedniej rangi obiektom grobownictwa wojennego;
• wykorzystanie nowoczesnych metod badao, edukacji, i promocji;
• zaangażowanie w opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi jak największej liczby
różnych podmiotów;
• stosowanie, w ramach obowiązujących przepisów prawa, rozwiązao sprzyjających lepszej
ochronie prawnej grobów i cmentarzy wojennych
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);
• organizacje pozarządowe;
• jednostki samorządu terytorialnego ;
• uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne;
• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
WYSOKOŚD DOTACJI:
Od 10 000 zł do 300 000 zł
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Do 30 listopada, Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada 2020 roku
są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych
błędów i uchybieo formalnych.
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TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)
zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod nr (22) 42-10-407 na stronie
internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/groby-i-cmentarze-wojenne-wkraju2 .
KONTAKT:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Dziedzictwa Kulturowego
Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa
iszost@mkidn.gov.pl
ezapolska@mkidn.gov.pl
rwojno@mkidn.gov.pl
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Infrastruktura Domów Kultury
FUNDATOR:
Narodowe Centrum Kultury
O PROGRAMIE:
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.
CEL KONKURSU:
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. Szeroki katalog
działao, obejmujący prace budowlane, opracowywanie dokumentacji technicznej czy zakup
wyposażenia niezbędnego dla realizacji celów statutowych, daje możliwośd finansowania
zadao w obszarze sprawności efektywności funkcjonowania zaplecza materiałowotechnicznego podmiotów objętych zakresem programu.
• Ze względu na zróżnicowany stan infrastruktury domów i ośrodków kultury oraz centrów
kultury i sztuki, szczególnie istotne jest finansowanie zadao spójnych z planem rozwoju
danego podmiotu i przyczyniających się do zwiększenia jego potencjału edukacyjnoanimacyjnego dotyczących: poprawy stanu infrastruktury kultury zwiększającej dostęp do
oferty kulturalnej i podnoszącej jej atrakcyjnośd, wdrażania nowoczesnych technologii,
wzmocnienia działalności o charakterze ponadregionalnym. Założenia programu dopuszczają
finansowanie zadao o charakterze interwencyjnym, związanych m.in. z wdrażaniem działao
zapewniających podstawowe warunki niezbędne do prowadzenia działalności, koniecznością
zakooczenia wieloletnich inwestycji, likwidacją skutków zdarzeo losowych, klęsk żywiołowych.
• W ramach programu wprowadzona została możliwośd finansowania zadao w trybie
wieloletnim, a suma dofinansowao udzielanych w tym trybie może wynieśd do 40% budżetu
programu. Istotnym elementem branym pod uwagę przy ocenie wniosków, w tym wniosków
o dofinansowanie w trybie wieloletnim, jest doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji zadao
inwestycyjnych, a także konsekwentnie i racjonalnie zaplanowany budżet zadania oraz
założenie maksymalnego wykorzystania w przyszłości potencjału dofinansowanej inwestycji.
• Istotnym celem programu jest zwiększenie dostępności do efektów realizowanych zadao
osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz.
848), w tym osobom z niepełnosprawnościami..
• Efektem, wdrażanego w ramach programu, procesu modernizacji infrastruktury powinno
byd wprowadzanie wysokich standardów działalności realizowanej przez domy kultury,
ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki, stwarzanie warunków dla uczestnictwa w kulturze
różnych grup społecznych oraz dążenie do zwiększenia roli tych instytucji w przestrzeni
publicznej i wzmacniania ich znaczenia w pobudzaniu aktywności obywatelskiej.
• Z uwagi na koniecznośd realizacji zadao z uwzględnieniem uwarunkowao związanych
z ograniczeniami, zakazami i nakazami, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia
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5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych ludzi (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1239), w roku 2021 w celu zwiększenia możliwości prowadzenia działao w dobie
pandemii, procedury programu znacząco ograniczają wymagania odnośnie wkładu własnego
wnioskodawców.
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
- domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej
instytucji kultury;
- biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy
kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki;
- jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące dla podmiotów,
o których mowa w pkt 1 i 2.
Wszystkich beneficjentów dotyczy obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji
księgowej środków finansowych ministra oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
WYSOKOŚD DOTACJI:
Od 20 000 zł do 1 000 000 zł
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)
zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod nr (22) 20 98 099 oraz na stronie
internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-domow-kultury3
.
KONTAKT:
Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13,
01-231 Warszawa
apasznik@nck.pl
mtarka@nck.pl
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Infrastruktura Kultury
FUNDATOR:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Szkolnictwa Artystycznego
i Edukacji Kulturalnej
CEL PROGRAMU:
Od wielu lat sytuacja podmiotów działających w sferze kultury ukazuje ogromne potrzeby
wsparcia finansowego, które umożliwi ich modernizację i rozwój, a także zwiększenie dostępu
i podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej. Strategicznym celem programu jest zatem
stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez
modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów
działających w tym obszarze. Katalog działao programu, obejmujący prace budowlane, zakup
wyposażenia niezbędnego dla realizacji celów statutowych, czy sporządzanie dokumentacji
technicznej, daje możliwośd finansowania zadao generujących istotne zmiany jakościowe,
w zakresie sprawności i efektywności funkcjonowania zaplecza materialno-technicznego,
podmiotów objętych programu.
Ze względu na zróżnicowany stan infrastruktury w tym sektorze założenia programu
dopuszczają finansowanie różnorodnych zadao. Szczególnie istotne są: poprawa stanu
infrastruktury kultury zwiększająca dostęp do oferty kulturalnej i podnosząca jej atrakcyjnośd,
działania przyczyniające się do faktycznego zwiększenia potencjału instytucji kultury,
dostosowanie do standardów europejskich, wzrost konkurencyjności podmiotu, wzmocnienie
działalności o charakterze ponadregionalnym, a także wzmocnienie infrastruktury podmiotów
realizujących zadania z zakresu edukacji kulturalnej. Konieczne jest także wspieranie zadao
o charakterze interwencyjnym, likwidujących skutki zdarzeo losowych, klęsk żywiołowych lub
związanych z prowadzeniem wieloletnich inwestycji, wdrażaniem działao zapewniających
niezbędne warunki do prowadzenia działalności kulturalnej.
Istotnym celem programu jest zwiększenie dostępności do efektów realizowanych zadao
osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz.
1062), w tym osobom z niepełnosprawnościami.
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
- podmioty posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- organizacje pozarządowe
- kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne
- paostwowe instytucje kultury w tym instytucje współprowadzone przez ministra i JST
wpisane w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest minister.
WYSOKOŚD DOTACJI:
Od 50 000 zł do 5 000 000 zł
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
20

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)
zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod nr (22) 55-15-787 na stronie
internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury3 .
KONTAKT:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
ul. Kopernika 36/40
00-071 Warszawa
mopilowski@mkidn.gov.pl
agrzeszczuk@mkidn.gov.pl
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Taniec
FUNDATOR:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Muzyki i Taoca
CEL PROGRAMU:
Strategicznym celem programu jest wspieranie najbardziej wartościowych zjawisk i trendów
w taocu. Celem programu jest zarówno wspieranie przedsięwzięd kultywujących tradycję
i nawiązujących do najwybitniejszych osiągnięd taoca, jak i projektów skoncentrowanych na
kreowaniu nowych wartości, nastawionych na, nierzadko krytyczny, dyskurs o współczesnej
rzeczywistości i poszukiwanie oryginalnych środków ekspresji artystycznej.
NA CO MOŻNA OTRZYMAD DOFINANSOWANIE:
Zadanie nr 1: festiwale, przeglądy i konkursy dotyczące taoca (w tym interdyscyplinarne, jeśli
taniec stanowi wiodący element koncepcji programowej).
Zadanie nr 2: spektakle taneczne
Zadanie nr 3: inne formy prezentacji artystycznych z zakresu programu.
Zadanie nr 4: działania multimedialne i interdyscyplinarne, realizowane w szczególności
w formule on-line, prezentujące i popularyzujące dokonania z zakresu taoca i innych działao
performatywnych.
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);
• organizacje pozarządowe;
• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
• podmioty prowadzące działalnośd gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
WYSOKOŚD DOTACJI :
Zadanie nr 1: 50 000 zł - 350 000 zł
Zadanie nr 2: 50 000 zł - 300 000 zł
Zadanie nr 3: 50 000 zł - 150 000 zł
Zadanie nr 4: 50 000 zł - 150 000 zł
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)
zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod numer 887 507 019 oraz na stronie
internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/taniec.
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KONTAKT:
Instytut Muzyki i Tańca
ul. Fredry 8
00-097 Warszawa
wiktoria.zawadzka@imit.org.pl
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Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
FUNDATOR:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Szkolnictwa Artystycznego
i Edukacji Kulturalnej
CEL PROGRAMU:
Strategicznym celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla procesu
kształcenia artystycznego poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury szkół, placówek
i uczelni artystycznych. Szeroki katalog działao programu, obejmujący prace budowlane,
opracowywanie dokumentacji technicznej czy zakup wyposażenia niezbędnego dla realizacji
celów statutowych, daje możliwośd finansowania zadao generujących istotne zmiany
jakościowe w zakresie sprawności i efektywności funkcjonowania zaplecza materialnotechnicznego podmiotów objętych zakresem programu.
• Ze względu na zróżnicowany stan infrastruktury szkolnictwa artystycznego założenia
programu dopuszczają finansowanie zadao o charakterze interwencyjnym, związanych chodby
z koniecznością zakooczenia wieloletnich inwestycji czy wdrażaniem działao zapewniających
uczniom i studentom niezbędne warunki do realizacji kształcenia (np. bezpieczeostwo
i higienę pracy, likwidację skutków zdarzeo losowych, klęsk żywiołowych). Jednakże kluczowe
dla realizacji celów programu będzie dofinansowywanie inwestycji wpisujących się
w kompleksowy plan rozwoju danego podmiotu i przyczyniających się do faktycznego
zwiększenia jego potencjału edukacyjno-artystycznego. Istotnym kryterium oceny projektów
będą zarówno korzyści wynikające z realizacji zadania na tle potrzeb podobnej grupy
wnioskodawców, jak i zdolnośd do prowadzenia działao inwestycyjnych oraz działalnośd
kulturalno-edukacyjna w okresie 2 ostatnich lat, a także organizowanie ważnych dla
szkolnictwa artystycznego przedsięwzięd. Biorąc pod uwagę fakt, że istotnym czynnikiem
umożliwiającym skuteczną realizację projektów, o wyżej nakreślonym profilu, jest stabilnośd
finansowa i organizacyjna, zostaje wprowadzona w ramach programu możliwośd
finansowania zadao w trybie wieloletnim, a suma dofinansowao udzielanych w tym trybie
może wynieśd do 40% budżetu programu w danym roku budżetowym. Wsparcie finansowe
kierowane będzie do podmiotów, których zadania powstaną w oparciu o stabilne źródła
finansowania, przy założeniu, że autorzy projektów gwarantują konsekwentną realizację
podjętych działao.
• Istotnym celem programu jest zwiększenie dostępności do efektów realizowanych zadao
osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz.
1062),
• w tym osobom z niepełnosprawnościami.
• Efektem realizowanych w ramach programu inwestycji będzie tworzenie warunków dla
wprowadzania wysokich standardów kształcenia oraz rozwój szkolnictwa artystycznego
w Polsce.
• Z uwagi na koniecznośd realizacji zadao z uwzględnieniem uwarunkowao związanych
z ograniczeniami, zakazami i nakazami, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych ludzi (Dz.U.
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z 2019 r. poz. 1239), w roku 2021 w celu zwiększenia możliwości prowadzenia działao w dobie
pandemii, procedury programu znacząco ograniczają wymagania odnośnie wkładu własnego
wnioskodawców.
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
1) uczelnia artystyczna;
2) publiczna szkoła artystyczna prowadząca samodzielną księgowośd;
3) niepubliczna szkoła artystyczna prowadząca samodzielną księgowośd;
4) jednostka samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organ prowadzący publiczną szkołę
artystyczną, w przypadku szkoły nieprowadzącej samodzielnej księgowości;
5) podmiot będący organem prowadzącym niepubliczną szkołę artystyczną, w przypadku
szkoły nie prowadzącej samodzielnej księgowości;
6) kościół i związek wyznaniowy oraz ich osoba prawna, wyłącznie jako organ prowadzący
szkoły artystyczne;
7) placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie
pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
Wszystkich beneficjentów dotyczy obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji
księgowej środków finansowych ministra oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
WYSOKOŚD DOTACJI:
Od 50 000 zł do 2 000 000 zł
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)
zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod nr (22) 551-57-92 oraz na stronie
internetowej organizatora konkursu. www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-szkolnictwaartystycznego3
KONTAKT:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
kkozina@mkidn.gov.pl
pstulka@mkidn.gov.pl

25

Kultura cyfrowa
FUNDATOR:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Własności Intelektualnej
i Mediów
CEL PROGRAMU:
Strategicznym celem programu jest opracowanie i digitalizacja zasobów dziedzictwa
kulturowego oraz udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów
cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych. W ramach programu
możliwa jest realizacja projektów edukacyjnych dotyczących wykorzystania zasobów
cyfrowych.
• Zwiększenie dostępności opracowanych i zdigitalizowanych zbiorów, przy zastosowaniu
atrakcyjnych form ich prezentacji, także wykorzystujących możliwości nowoczesnych
technologii, ma na celu przełamywanie barier w dostępie do dóbr kultury, w tym w dostępie
do kultury dla osób z niepełnosprawnościami i wykluczonych cyfrowo. Prowadzenie działao
edukacyjnych związanych z zasobami cyfrowymi ma służyd świadomemu i bezpiecznemu
korzystaniu z nowych mediów oraz rozwojowi kompetencji odbiorczych związanych ze
stymulowaniem działao twórczych obywateli w posługiwaniu się nimi.
• Zadania składające się na zasadnicze cele programu obejmują udostępnianie za
pośrednictwem nowych mediów wartościowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego
w postaci cyfrowych muzeów, bibliotek oraz archiwów, umożliwiających także ponowne
wykorzystywanie zasobów. Celem programu jest także zwiększenie dostępności cyfrowych
zasobów bibliotecznych, archiwalnych, zabytkowych, muzealnych oraz audiowizualnych oraz
realizacja wartościowych projektów edukacyjnych z zakresu cyfrowych zasobów kultury.
Zadania powinny byd realizowane pod merytorycznym nadzorem ekspertów z danej dziedziny
i w oparciu o spójną koncepcję – zarówno działao merytorycznych, jak i adekwatnych dla ich
realizacji wymagao technologicznych.
• Istotnym elementem realizowanych zadao powinna byd dbałośd o zapewnienie dostępności
dla osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz.
1062), w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób doświadczających czasowych lub
trwałych ograniczeo funkcjonalnych, w tym uwzględnianie wytycznych zawartych w ustawie
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848).
• W ramach Programu będą preferowane zadania realizowane wspólnie z partnerami.
Program zapewnia możliwośd finansowania zadao w trybie wieloletnim; gwarantuje to
stabilnośd organizacyjną i finansową oraz umożliwia nawiązanie długofalowych relacji
pomiędzy podmiotami zajmującymi się digitalizacją, przechowywaniem i udostępnianiem
zasobów cyfrowych. Współpraca w zakresie udostępniania zbiorów i ich wykorzystania
pozwoli na stworzenie spójnej oferty edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do szerokiego
grona odbiorców. W ramach współpracy możliwe jest wykorzystywanie istniejącej
infrastruktury digitalizacyjnej należącej do partnera, wykorzystywanie zdigitalizowanych przez
instytucję partnerską zbiorów, udostępnianie zasobów cyfrowych w systemach należących do
26

partnera oraz wspólna realizacja projektów wykorzystujących zdigitalizowane zasoby kultury,
takich jak np. budowa i rozwój portali internetowych służących udostępnianiu i ponownemu
wykorzystywaniu zbiorów cyfrowych, projekty edukacyjne i badawcze, aplikacje, usługi itp.
Tego rodzaju współpraca pozwoli na lepsze wykorzystanie infrastruktury digitalizacyjnej
stworzonej przy wykorzystaniu środków publicznych w ramach dotychczas realizowanych
programów.np. Program Operacyjny Polska Cyfrowa.
• Z uwagi na koniecznośd realizacji zadao z uwzględnieniem uwarunkowao związanych
z ograniczeniami, zakazami i nakazami, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych ludzi (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1239), w roku 2021 w celu zwiększenia możliwości prowadzenia działao w dobie
pandemii, procedury programu znacząco ograniczają wymagania odnośnie wkładu własnego
wnioskodawców oraz rozszerzają koszty kwalifikowane. Ponadto kontynuowane w roku
bieżącym umowy na realizację zadao wieloletnich, zawarte w ramach programu w latach
ubiegłych, w razie potrzeby mogą byd aneksowane z uwzględnieniem zakresu programu
określonego w niniejszej specyfikacji.
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);
• organizacje pozarządowe;
• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
Wszystkich beneficjentów dotyczy obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji
księgowej środków finansowych ministra oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
WYSOKOŚD DOTACJI:
Od 20 000 zł do 400 000 zł
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)
zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod nr 22 69 25 486 lub na stronie
internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/kultura-cyfrowa3
KONTAKT:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Własności Intelektualnej i Mediów
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa
aderwich@mkidn.gov.pl
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Kultura Dostępna
FUNDATOR
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury
CEL PROGRAMU:
Strategicznym celem programu jest wspieranie zadao służących ułatwieniu dostępu do
kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.
Działania te powinny służyd osiągnięciu realnych, systemowych i długofalowych efektów
w niwelowaniu barier w dostępie do kultury w wymiarach: przestrzennym, ekonomicznym,
społeczno-mentalnym i kompetencyjnym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób
z miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury,
instytucji kultury oraz instytucji artystycznych.
• Ważnym aspektem jest uwzględnienie potrzeb osób mających utrudniony dostęp do kultury
i nie zaangażowanych w życie kulturalne. Podejmowane działania powinny stwarzad warunki
do włączania i współdziałania przedstawicieli różnych grup społecznych w życiu kulturalnym,
zdobywania pozytywnych doświadczeo w kontakcie z kulturą oraz budowaniu kompetencji
odbiorców kultury. Celem programu jest wspieranie zadao o charakterze niekomercyjnym,
które zapewniają całkowicie bezpłatny dostęp odbiorców do oferty kulturalnej. Z tego
względu program nie przewiduje udzielania dofinansowao jako pomocy publicznej lub
pomocy de minimis.
• Priorytetowo traktowane będą zadania popularyzujące dziedzictwo o znaczeniu narodowym
i poszerzające dostęp do oferty kulturalnej, o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej,
integrujące społecznie. Realizowane w ramach programu zadania powinny uwzględniad
organizację nieodpłatnego uczestnictwa w oddalonej przestrzennie ofercie kulturalnej oraz
wyróżniad się oryginalną, spójną koncepcją, byd adekwatne do potrzeb i oczekiwao
odbiorców, do których są adresowane.
• Ważnym założeniem programu jest umożliwianie uczestnictwa oraz integracji społecznej
przedstawicieli różnych grup społecznych, m.in.: dzieci i młodzieży szkolnej, osób starszych,
a także wsparcie dla zadao zapewniających dostępnośd do efektów realizowanych zadao
osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz.
1062), w tym osobom z niepełnosprawnościami.
• Z uwagi na koniecznośd realizacji zadao z uwzględnieniem uwarunkowao związanych
z ograniczeniami, zakazami i nakazami, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych ludzi, (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1239) w roku 2021 w celu zwiększenia możliwości prowadzenia działao w dobie
pandemii, procedury programu znacząco ograniczają wymagania odnośnie wkładu własnego
wnioskodawców, rozszerzają koszty kwalifikowane oraz włączają do zakresu programu
możliwośd realizacji zadao w formule on-line.
• Istotnym elementem realizowanych zadao powinno byd nawiązywanie współpracy z innymi
podmiotami – szkołami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi czy placówkami
opiekuoczymi – której efektem będzie stworzenie spójnej oferty edukacyjno-kulturalnej,
przyczyniającej się do rewitalizacji społecznej i rozwoju kapitału społecznego.
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KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
• paostwowe instytucje kultury;
• samorządowe instytucje kultury;
• uczelnie artystyczne;
• publiczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowośd;
• niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowośd;
• jednostki samorządu terytorialnego wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły
artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości;
• podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku
szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości;
• organizacje pozarządowe;
• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
• podmioty prowadzące działalnośd gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
Wszystkich beneficjentów dotyczy obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji
księgowej środków finansowych ministra oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
WYSOKOŚD DOTACJI:
Od 5 000 zł do 150 000 zł
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)
zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod nr (22) 21 00 136 lub na stronie
internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/kultura-dostepna4 .
KONTAKT:
Narodowe Centrum Kultury,
ul. Płocka 13,
01-231 Warszawa
ajermacz@nck.pl
agataradecka@nck.pl
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Promesa dla Kultury
FUNDATOR:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
CEL PROGRAMU:
Strategicznym celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy
europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw.
wkładu własnego dla zadao realizowanych przy udziale programów europejskich, a także
poprzez dofinansowanie kosztów niekwalifikowanych związanych bezpośrednio z celami
kulturalnymi ujętych w umowie o dofinansowanie ze środków europejskich. Katalog działao
realizujących cele programu, obejmuje zarówno działania inwestycyjne, jak i tzw. projekty
„miękkie”, realizujące najistotniejsze dla rozwoju kultury cele artystyczne i edukacyjne.
NA CO MOŻNA OTRZYMAD DOFINANSOWANIE:
Zadanie nr 1: ochrona i zachowania dziedzictwa Kulturowego.
Zadanie nr 2: budowa, rozbudowa, przebudowa, remont infrastruktury kultury oraz
infrastruktury szkolnictwa artystycznego.
Zadanie nr 3: realizacja międzynarodowych przedsięwzięd kulturalnych.
Zadanie nr 4: wydatki niekwalifikowane związane bezpośrednio z kulturą, ujęte w umowie
o dofinansowanie w ramach programów europejskich (niemożliwe do odzyskania oraz
niefinansowane z innych źródeł).
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
• samorządowe instytucje kultury;
• paostwowe instytucje kultury,
• jednostki samorządu terytorialnego,
• organizacje pozarządowe;
• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
• publiczne szkoły artystyczne,
• paostwowe uczelnie artystyczne,
• podmioty prowadzące działalnośd gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
WYSOKOŚD DOTACJI :
Suma środków przeznaczonych: 3 303 278,98 zł
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania wieloletnie (01.01.2014 - 31.12.2023)
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod numer 22 69 25 519, 22 69 25 522 oraz
na stronie internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/promesa-dla-kultury.
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KONTAKT:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Funduszy i Spraw Europejskich
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa,
ajungrav@midn.gov.pl
bpragert@mkidn.gov.pl
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Promocja kultury polskiej za granicą
FUNDATOR:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Współpracy z Zagranicą
CEL PROGRAMU:
Strategicznym celem programu jest kreowanie pozytywnego wizerunku Polski poza granicami
kraju oraz trwałe zakorzenienie wśród zagranicznych odbiorców znajomości dorobku
artystycznego
i intelektualnego Polaków. Istotne dla realizacji celów programu jest pokazanie polskiej
kultury
w różnorodnej formie, poprzez prezentację dokonao wybitnych polskich artystów, w ramach
prestiżowych przedsięwzięd kulturalnych. Zadania wsparte w ramach programu staną się
swego rodzaju wizytówką polskiej kultury, budującą wizerunek Rzeczpospolitej Polskiej jako
paostwa nowoczesnego, otwartego na międzykulturowy dialog, a także świadomego swojego
wielowiekowego wkładu w kulturę europejską.
NA CO MOŻNA OTRZYMAD DOFINANSOWANIE:
Zadanie nr 1: prezentacja i promocja kultury polskiej w ramach znaczących
międzynarodowych projektów kulturalnych.
Zadanie nr 2: zadanie prezentujące i promujące kulturę polską, dla których głównym
organizatorem jest podmiot posiadający siedzibę, zakład lub oddział na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
Zadanie nr 3: działania multimedialne, realizowane w całości on-line promujące kulturę polską
za granicą.
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);
• organizacje pozarządowe;
• paostwowe uczelnie artystyczne;
• podmioty prowadzące działalnośd gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
WYSOKOŚD DOTACJI :
Zadanie nr 1: 25 000 zł - 300 000 zł
Zadanie nr 2: 25 000 zł - 300 000 zł
Zadanie nr 3: 25 000 zł - 300 000 zł
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)
zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)
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DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod numer (22) 42 10 152 oraz na stronie
internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/promocja-kultury-polskiej-zagranica2.
KONTAKT:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Współpracy z Zagranicą,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa
mkaminski@mkidn.gov.pl
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Kultura ludowa i tradycyjna
FUNDATOR:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Narodowych Instytucji Kultury
CEL PROGRAMU:
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. Dofinansowywane będą
przedsięwzięcia związane ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami
(przekształceniami i przemianami) poszczególnych ich elementów oraz współczesnymi
kontekstami ich występowania, w tym odnoszących się także do kultur mniejszości
narodowych i etnicznych oraz tradycji środowiskowych (w tym zawodowych i wiekowych np.
zjawisk folkloru dziecięcego i młodzieżowego). Inicjatywy te mają przyczyniad się do integracji
członków społeczności, wśród których dane zjawiska funkcjonują, i w ramach których są
przekazywane (transmitowane). Zadaniem programu jest wspieranie działao związanych
z materialnym oraz niematerialnym wymiarem dziedzictwa kulturowego, co wpisuje się w
założenia ratyfikowanej w 2011 roku przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji UNESCO z 2003
roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Szczególny nacisk
w programie zostaje położony na projekty kompleksowe, integrujące zarówno nadawców –
twórców depozytariuszy i nosicieli treści kultury wywodzących się ze społeczności lokalnych
i regionalnych oraz profesjonalistów i znawców w swoich dziedzinach, jak i odbiorców
(indywidualnych i zbiorowych). Istotne jest rejestrowanie, dokumentowanie i archiwizowanie
materialnych i niematerialnych przejawów kultur tradycyjnych; tworzenie odpowiednich
metod i narzędzi służących ich ochronie i upowszechnianiu; wypracowywanie i dzielenie się
dobrymi praktykami oraz nawiązywanie interdyscyplinarnych i międzyśrodowiskowych
kontaktów; wykorzystywanie wszelkich form i sposobów promocji podejmowanych działao,
w tym tworzenie ogólnodostępnych repozytoriów związanych z zasobami kultur tradycyjnych
i ich transformacjami.
• Biorąc pod uwagę fakt, że istotnym czynnikiem umożliwiającym skuteczną realizację
projektów o wyżej nakreślonym profilu jest stabilnośd finansowa i organizacyjna, program
umożliwia finansowanie zadao w trybie wieloletnim, a suma dofinansowao udzielanych w tym
trybie może wynieśd do 40% budżetu programu.
• Z uwagi na koniecznośd realizacji zadao z uwzględnieniem uwarunkowao związanych
z ograniczeniami, zakazami i nakazami, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych ludzi, (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1239) w roku 2021 w celu zwiększenia możliwości prowadzenia działao w dobie
pandemii, procedury programu znacząco ograniczają wymagania odnośnie wkładu własnego
wnioskodawców, rozszerzają koszty kwalifikowane oraz włączają do zakresu programu
możliwośd realizacji zadao w formule on-line. Ponadto kontynuowane w roku bieżącym
umowy na realizację zadao wieloletnich, zawarte w ramach programu w latach ubiegłych,
w razie potrzeby mogą byd aneksowane z uwzględnieniem zakresu programu określonego
w niniejszej specyfikacji.
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• Istotnym elementem branym pod uwagę przy ocenie potencjału organizatorów będzie ich
doświadczenie oraz zdolnośd do nawiązywania współpracy z innymi partnerami na szczeblu
lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Zasadniczym celem programu
jest wspieranie zadao o charakterze niekomercyjnym. Program umożliwia też wsparcia dla
zadao, które wysoką wartośd merytoryczna łączą z potencjałem komercyjnym – pod
warunkiem, że wsparcie mieści się w dopuszczalnych limitach pomocy publicznej.
• Ze względu na specyfikę programu szczególnie ważne dla realizacji jego celów będą zadania,
dla których problematyka związana z kulturami tradycyjnymi (zarówno w aspekcie
historycznym, jak i współczesnym) będzie punktem wyjścia do podjęcia działao na rzecz
integracji społeczności lokalnych, co przyczynid się może do wzmacniania tożsamości
i budowania poczucia dumy z przejawów lokalnych i regionalnych kultur.
• W roku 2021 zakres programu pozostaje nadal rozszerzony o zadania, związane w sposób
bezpośredni z międzypokoleniowym przekazem unikatowej wiedzy i umiejętności
kulturowych, adresowane do „mistrzów tradycji”, będących depozytariuszami wiedzy lokalnej
i regionalnej. Zakres podejmowanych działao jest zgodny z założeniami Konwencji UNESCO
z 2003 roku. Głównym celem tego trybu dofinansowania jest wspieranie procesu transmisji
w obrębie danej wspólnoty kulturowej, przejawiającego się w bezpośrednim przekazie wiedzy,
umiejętności, funkcji – ze szczególnym naciskiem na ich unikatowośd, bądź zagrożenie
zanikiem. Istotnym jest przy tym czynnik in situ – przekaz winien odbywad się pomiędzy
osobami wywodzącymi się z tej samej wspólnoty i kultury lokalnej, bądź możliwie najbliższej.
Sposób przekazywania powinien odbywad się w jak najbardziej naturalny sposób,
z uwzględnieniem lokalnie rozwijających się technik i sposobów transmisji, będących
integralną częścią tradycji. O dofinansowanie mogą ubiegad się także przedstawiciele
mniejszości narodowych, etnicznych i wyznaniowych, których kultura lokalna stanowi
integralną częśd niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski.
• Najbardziej pożądanym efektem programu ma byd wypracowanie wzorców ochrony oraz
twórczego inspirowania się elementami kultur tradycyjnych zarówno w wymiarze
materialnym jak i niematerialnym, z uwzględnieniem społecznego kontekstu ich
funkcjonowania.
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);
• organizacje pozarządowe;
• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
• podmioty prowadzące działalnośd gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
Wszystkich beneficjentów dotyczy obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji
księgowej środków finansowych ministra oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
WYSOKOŚD DOTACJI:
Od 20 000 zł do 300 000 zł
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
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TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)
zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad pod nr telefonu (22) 42 10 149 oraz na stronie
internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/kultura-ludowa-i-tradycyjna3
KONTAKT:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Narodowych Instytucji Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa
dzabkowska@mkidn.gov.pl
bkosieradzka@mkidn.gov.pl
prutkowska@mkidn.gov.pl
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Literatura
FUNDATOR:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Książki
CEL PROGRAMU:
• 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 wydarzeo historycznych.
W programie szczególnie uwzględnia się debiuty pisarskie, czyli pierwsze publikacje w formie
książkowej (drukowanej lub w formie e-booka) autorów piszących w języku polskim, oraz
twórczośd adresowaną do dzieci i młodzieży.
• Elementem wiodącym dla realizacji celów programu jest propagowanie literatury
o wybitnych walorach artystycznych, nie mieszczącej się w realiach rynku komercyjnego.
Przedmiotem finansowanych zadao mogą byd więc zarówno najambitniejsze dzieła polskiej
literatury najnowszej, jak również dzieła najciekawszych autorów literatury światowej
wyznaczające nowe trendy, poszukujące nowych rozwiązao formalno-estetycznych
i określające kierunki rozwoju współczesnej literatury. Ważne dla realizacji celów programu
będą też publikacje mniej znanych pozycji zaliczanych do kanonu światowego, które nie
funkcjonowały do tej pory w polskim obiegu czytelniczym.
• Zakres programu zostaje ponadto rozszerzony o możliwośd finansowania publikacji
skupionych na pogłębionej refleksji nad zjawiskami współczesnej kultury, w szczególności
w obrębie dyscyplin artystycznych takich jak teatr, taniec czy sztuki wizualne. Ze względu na
profil programu preferowane będą pozycje, w przypadku których zalety związane z wartością
poznawczą publikacji będą współgrały z walorami literackimi. Poza zakresem programu
pozostaje zarazem dofinansowanie publikacji związanych z muzyką i kulturą muzyczną.
• Wsparcie finansowe w ramach programu kierowane będzie przede wszystkim do
wydawców, którzy oprócz wysokiego poziomu materiału literackiego gwarantowad będą
stabilny potencjał organizacyjny oraz wysoki poziom edytorski i redaktorski realizowanych
publikacji. Istotnym elementem branym pod uwagę przy ocenie potencjału organizacyjnego
wydawców będzie ich doświadczenie w działalności wydawniczej, umiejętnośd efektywnej
promocji i dystrybucji wydawanych publikacji, a także zwiększenia ich dostępności poprzez
wykorzystanie nowoczesnych technologii (np. udostępnianie publikacji w postaci e-booków
oraz audiobooków). Ważnym celem programu jest wspieranie publikacji o charakterze
niekomercyjnym. Program umożliwia też wsparcie dla publikacji, które łączą wysoką wartośd
literacką z potencjałem komercyjnym – pod warunkiem, że wsparcie mieści się
w dopuszczalnych limitach pomocy publicznej.
• Znaczące dla realizacji celów programu będą publikacje promujące czytelnictwo wśród
dzieci i młodzieży, a zwłaszcza te spośród nich, które będą umiejętnie łączyd atrakcyjną dla
młodego czytelnika formę z wysokim poziomem literackim i poznawczym.
• Istotnym celem programu jest zwiększenie dostępności do efektów realizowanych zadao
osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca
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2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz.
1062), w szczególności poprzez dofinansowanie publikacji dla osób niewidomych
i słabowidzących. • Ponadto, w celu ożywienia rynku wydawniczego i wspomożenia
wydawców wydających autorów debiutujących szczególnie punktowane będą projekty
związane z publikacją debiutów.
• Z uwagi na koniecznośd realizacji zadao z uwzględnieniem uwarunkowao związanych
z ograniczeniami, zakazami i nakazami, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych ludzi (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1239), w roku 2021 w celu zwiększenia możliwości prowadzenia działao w dobie
pandemii, procedury programu znacząco ograniczają wymagania odnośnie wkładu własnego
wnioskodawców
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);
• organizacje pozarządowe;
• podmioty prowadzące działalnośd gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
Wszystkich beneficjentów dotyczy obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji
księgowej środków finansowych ministra oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
WYSOKOŚD DOTACJI:
Od 5 000 zł do 40 000 zł
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)
zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod nr (12) 617 19 17 oraz na stronie
internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/literatura3.
KONTAKT:
Instytut Książki
ul. Z. Wróblewskiego 6
31-148 Kraków
b.ciesielczyk@instytutksiazki.pl
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Promocja Czytelnictwa
FUNDATOR:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Książki
CEL PROGRAMU:
Strategicznym celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa
w Polsce.
NA CO MOŻNA OTRZYMAD DOFINANSOWANIE:
Zadanie nr 1: kampanie społeczne, edukacyjne i promocyjne.
Zadanie nr 2: festiwale literackie.
Zadanie nr 3 wydarzenia literackie i promocja nowości wydawniczych.
Zadanie nr 4: cykliczne audycje telewizyjne (minimum 3 odcinki).
Zadanie nr 5: cykliczne audycje radiowe i internetowe (minimum 3 odcinki).
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);
• organizacje pozarządowe;
• podmioty prowadzące działalnośd gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
WYSOKOŚD DOTACJI :
Zadanie nr 1: 5 000 zł - 500 000 zł
Zadanie nr 2: 5 000 zł - 300 000 zł
Zadanie nr 3: 5 000 zł - 60 000 zł
Zadanie nr 4: 5 000 zł - 300 000 zł
Zadanie nr 5: 5 000 zł - 60 000 zł
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)
zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod numer 12 6171 912 oraz na stronie
internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/promocja-czytelnictwa3.
KONTAKT:
Instytut Książki
ul. Z. Wróblewskiego 6
31-148 Kraków
i.sachryn@instytutksiazki.pl
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Partnerstwo dla książki
FUNDATOR:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Książki
CEL PROGRAMU:
Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich
formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgaro i bibliotek, w szczególności:
a) uzyskanie przez bibliotekarzy nowych umiejętności poprzez szkolenia, a przez to
podniesienie standardów usług oferowanych użytkownikom bibliotek,
b) rozszerzenie zakresu usług bibliotek i dostosowanie ich do potrzeb czytelników, zwłaszcza
czytelników młodych,
c) wzmocnienie funkcji bibliotek jako ośrodków animujących kulturę i aktywizujących
społeczności lokalne;
d) wsparcie działalności księgaro stacjonarnych,
e) wsparcie profesjonalnego kształcenia księgarzy,
f) pomoc we wdrożeniu księgaro stacjonarnych do nowoczesnych standardów pracy,
g) wzmocnienie funkcji księgaro stacjonarnych jako ośrodków animujących życie literackie.
NA CO MOŻNA OTRZYMAD DOFINANSOWANIE:
Program służy finansowaniu 4 rodzajów zadao:
1) prowadzeniu szkoleo bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych;
2) prowadzeniu działao animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych;
3) prowadzeniu szkoleo księgarzy zatrudnionych w księgarniach stacjonarnych;
4) prowadzeniu działao promujących księgarnie stacjonarne.
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
Podmioty posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
WYSOKOŚD DOTACJI :
Zadanie nr 1: 15 000 zł - 50 000 zł
Zadanie nr 2: 5 000 zł - 50 000 zł
Zadanie nr 3: 15 000 zł - 50 000 zł
Zadanie nr 4: 5 000 zł - 50 000 zł
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)
zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod numer 12 61-71-909 oraz na stronie
internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/partnerstwo-dla-ksiazki3.
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KONTAKT:
Instytut Książki
ul. Z. Wróblewskiego 6
31-148 Kraków
Informacje dotyczące programu:
a.tusiewicz@instytutksiazki.pl
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Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju
FUNDATOR:
Departament Dziedzictwa Kulturowego
CEL PROGRAMU:
Strategicznym celem programu jest wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi
upamiętnieniami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo
kluczowych wydarzeo z historii Polski. Wspierane są także działania mające na celu
upowszechnianie wiedzy na temat miejsc, faktów i postaci związanych z walką
i męczeostwem. W sposób szczególny dotyczy to miejsc noszących ślady masowych zbrodni
reżimów totalitarnych. Realizacja ustawowych zadao ministra służy podtrzymywaniu
i rozpowszechnianiu tradycji narodowej i paostwowej. Celem programu jest otoczenie miejsc
pamięci i trwałych upamiętnieo opieką polegającą w szczególności na:
1) naukowym badaniu i dokumentowaniu miejsca pamięci oraz wydarzeo i osób z nim
związanych;
2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy miejscach
pamięci;
3) zabezpieczeniu i utrzymaniu miejsca pamięci oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;
4) utrwaleniu wartości i autentyzmu miejsc pamięci;
5) popularyzowaniu i upowszechnianiu wiedzy o miejscu pamięci oraz jego znaczeniu dla
historii, dziedzictwa i tożsamości narodowej;
• Promowane jest:
1) podkreśleniu prestiżu miejsca pamięci/trwałego upamiętnienia;
2) nadanie lub przywrócenie odpowiedniego wyrazu;
3) zaangażowanie w opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami jak największej
liczby różnych podmiotów;
4) zapewnienie jak najlepszej dostępności miejsca/trwałego upamiętnienia;
5) tworzenie nowych trwałych upamiętnieo w miejscach, gdzie ich obecnośd jest uzasadniona
interesem społecznym;
6) twórcze zastosowanie nowoczesnych metod badao, edukacji i promocji do ochrony
dziedzictwa narodowego;
7) stosowanie rozwiązao prawnych sprzyjających lepszej opiece nad miejscami
pamięci/trwałym upamiętnieniami (uwzględnienie miejsca pamięci, jego ochrony
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czy objęcie go inną formą ochrony
prawnej).
• Z uwagi na koniecznośd realizacji zadao z uwzględnieniem uwarunkowao związanych
z ograniczeniami, zakazami i nakazami, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych ludzi (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1239), w roku 2021 w celu zwiększenia możliwości prowadzenia działao w dobie
pandemii, procedury programu znacząco ograniczają wymagania odnośnie wkładu własnego
wnioskodawców oraz rozszerzają koszty kwalifikowane.
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
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• samorządowe instytucje kultury, (które nie są współprowadzone przez ministra);
• organizacje pozarządowe;
• jednostki samorządu terytorialnego ;
• uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne;
• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne
Wszystkich beneficjentów dotyczy obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji
księgowej środków finansowych ministra oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
WYSOKOŚD DOTACJI:
Od 10 000 zł do 300 000 zł
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)
zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod nr 22 42-10-583 oraz na stronie
internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/miejsca-pamieci-i-trwaleupamietnienia-w-kraju2.
KONTAKT:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Dziedzictwa Kulturowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa
iszost@mkidn.gov.pl
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Miejsca pamięci narodowej za granicą
FUNDATOR:
Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych
CEL PROGRAMU:
Strategicznym celem programu jest dążenie do zapewnienia godnego miejsca spoczynku
naszym poległym i pomordowanym oraz troska i opieka nad miejscami pochówku
znajdującymi się poza granicami kraju. Program przede wszystkim dotyczy polskich cmentarzy
wojennych, a także polskich miejsc pamięci związanych z ofiarami zbrodni reżimów
totalitarnych oraz innych zbrodni wojennych o znamionach ludobójstwa i czystek etnicznych.
• Programem objęte są również miejsca i obiekty związane z wybitnymi postaciami
historycznymi mającymi ścisły związek z polskim czynem zbrojnym, walką o niepodległośd
Polski oraz martyrologią Narodu Polskiego.
• Z zakresu programu wyjęte są cywilne cmentarze i groby historyczne nie posiadające cech
Miejsca pamięci, które należy rozumied jako miejsce związane z polskim czynem zbrojnym,
walką i męczeostwem Narodu Polskiego.
• Za cel programu należy również uznad położenie większego nacisku na edukację w zakresie
najważniejszych wydarzeo historycznych, popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy
o miejscach pamięci oraz ich znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości narodowej
a także wsparcie prac realizowanych w ramach wolontariatu wspierających działania Polonii
i Polaków za granicą w dążeniach do zachowania tożsamości narodowej poprzez opiekę nad
miejscami pamięci.
• Biorąc pod uwagę fakt, że istotnym czynnikiem umożliwiającym skuteczną realizację
projektów o wyżej nakreślonym profilu jest stabilnośd finansowa i organizacyjna, w ramach
programu wprowadzona zostaje w szerokim zakresie możliwośd finansowania zadao w trybie
dwuletnim, a suma dofinansowao udzielanych w tym trybie może wynieśd do 40% budżetu
programu. Kluczowym efektem działao realizowanych w ramach programu, poprzez realizację
nakreślonych wyżej celów, będzie zachowanie lub poprawa statusu materialnego
i niematerialnego miejsc pamięci narodowej jako ważnego elementu polskiego dziedzictwo
kulturowego poza granicami kraju, elementu kształtującego współczesne postawy obywateli,
budującego świadomośd historyczną oraz tworzącego fundament tożsamości narodowej
i kulturowej społeczeostwa.
• Realizowane w ramach programu projekty będą szansą na upowszechnianie wiedzy na
temat polskich miejsc pamięci za granicą zarówno wśród mieszkaoców naszego kraju jak i
w paostwach związanych z dziedzictwem dawnych Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej oraz
polskiego wychodźstwa.
• Z uwagi na koniecznośd realizacji zadao z uwzględnieniem uwarunkowao związanych
z ograniczeniami, zakazami i nakazami, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych ludzi (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1239), w roku 2021 w celu zwiększenia możliwości prowadzenia działao w dobie
pandemii, procedury programu znacząco ograniczają wymagania odnośnie wkładu własnego
wnioskodawców oraz rozszerzają koszty kwalifikowane. Ponadto kontynuowane w roku
bieżącym umowy na realizację zadao wieloletnich, zawarte w ramach programu w latach
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ubiegłych, w razie potrzeby mogą byd aneksowane z uwzględnieniem zakresu programu
określonego w niniejszej specyfikacji
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
• paostwowe instytucje kultury;
• samorządowe instytucje kultury;
• organizacje pozarządowe;
• fundacje ustanowione przez Skarb Paostwa;
• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
Wszystkich beneficjentów dotyczy obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji
księgowej środków finansowych ministra oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
WYSOKOŚD DOTACJI:
Od 5 000 zł do 300 000 zł
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)
zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad pod numerem 22 42 10 397 oraz na stronie
internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/miejsca-pamieci-narodowejza-granica3 .
KONTAKT:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa
abernat@mkidn.gov.pl
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Ochrona zabytków
FUNDATOR:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
CEL PROGRAMU:
Strategicznym celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego,
realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz
ich udostępnianie na cele publiczne.
Kluczowe dla realizacji celów programu są zadania prowadzące do zabezpieczenia,
zachowania i utrwalenia substancji zabytku, w ramach programu dofinansowania nie mogą
zaś uzyskad projekty zakładające adaptację, przebudowę obiektów zabytkowych lub ich
znaczącą rekonstrukcję. Duży nacisk kładziony będzie na dofinansowanie prac przy obiektach
najbardziej zagrożonych oraz zabytkach najcenniejszych – wpisanych na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO, uznanych za Pomniki Historii
oraz tych, posiadających wyjątkową wartośd historyczną, artystyczną lub naukową. Istotnym
celem programu jest również zwrócenie uwagi na obiekty, mające szczególne znaczenie dla
dziedzictwa kulturowego – zarówno w kontekście ogólnoświatowym, jak
lokalnym, gdzie pełnią ważną rolę nośnika historii i tradycji.
Określone regulaminem zasady dopuszczają możliwośd całkowitego finansowania zadania, to
jednakże wsparcie takie będzie można otrzymad tylko w szczególnych przypadkach, gdy
zabytek posiada wyjątkową wartośd historyczną, artystyczną i naukową, wymaga
przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac lub gdy stan zabytku
wymaga niezwłocznej interwencji. Istotnym elementem branym pod uwagę przy ocenie
organizatorów będzie podejmowanie przez nich
w przeszłości działao zmierzających do zabezpieczenia obiektu, będące wyrazem troski
i dbałości o dziedzictwo. Kluczowym efektem działao realizowanych w ramach programu
winno byd stworzenie trwałych podstaw dla harmonijnego funkcjonowania obiektów
zabytkowych we współczesnym, podlegającym dynamicznym, nierzadko nieodwracalnym
zmianom otoczeniu. Dzięki realizacji nakreślonych wyżej celów obiekty zabytkowe,
zachowując status materialnych świadectw minionych wieków, pozostaną integralną,
pełnoprawną częścią czasów obecnych i przyszłych. W najbliższych latach wśród
dofinansowanych projektów szczególne znaczenie będą odgrywały te, dotyczące obiektów
pełniących obecnie lub w przyszłości funkcje kulturalne. Istotnym celem programu jest
poprawa stanu instytucji kultury mieszczących się w zabytkowych siedzibach, których remonty
ze względu na intensywnośd użytkowania są szczególnie potrzebne. Skromne środki jakimi
dysponują jednostki samorządu terytorialnego a także samorządowe instytucje kultury często
nie pozwalają na przeprowadzenie kompleksowych prac, co z kolei oznacza postępującą
degradację zabytkowej substancji i wymaga większego niż dotychczas wsparcia ze strony
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego .
NA CO MOŻNA OTRZYMAD DOFINANSOWANIE:
W ramach programu można ubiegad się o dofinansowanie następujących rodzajów zadao:
1) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania;
2) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
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rejestru zabytków, planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania dla
zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik
Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz obszarowych);
3) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia
wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez
wojewódzkiego konserwatora zabytków);
4) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia
wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez
wojewódzkiego konserwatora zabytków) dla zabytków wpisanych na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz
obszarowych).
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegad się podmioty posiadające osobowośd
prawną oraz siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby
fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące
właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek
w trwałym zarządzie.
WYSOKOŚD DOTACJI :
Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25 000,00 zł.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
31 marca 2021 r.
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod numer 22 212-11-13, 22 22 212-11-14
oraz na stronie internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/ochronazabytkow3.
KONTAKT:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Ochrony Zabytków
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
kkapitan@mkidn.gov.pl
elancuncewicz@mkidn.gov.pl

47

Ochrona zabytków archeologicznych
FUNDATOR:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Dziedzictwa
CEL PROGRAMU:
Strategicznym celem Programu jest świadoma i zrównoważona ochrona dziedzictwa
archeologicznego in situ, zgodna z normami międzynarodowymi, wskazanymi w Europejskiej
konwencji o ochronie dziedzictwa archeologicznego (Konwencja Maltaoska)
i Międzynarodowej Karcie Ochrony i Zarządzania Dziedzictwem Archeologicznym ICOMOS
(Karta Lozaoska).
• Program ma dwa cele szczegółowe. Pierwszym jest wzmocnienie instrumentów ochrony
konserwatorskiej zasobu dziedzictwa archeologicznego wpisanego do rejestru zabytków
poprzez lepsze rozpoznanie, analizę i dokumentację stanowisk archeologicznych
z wykorzystaniem nowoczesnych metod badawczych, które dają szansę na weryfikację ustaleo
naukowych z ograniczeniem do minimum działao destrukcyjnych. Koniecznośd podjęcia
działao w tym zakresie wynika z ustaleo weryfikacji tego zasobu, przeprowadzonej w ramach
Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017. Drugim
celem szczegółowym Programu jest wspieranie działao mających na celu opracowanie
i upowszechnienie wyników zakooczonych już, często jeszcze w XX w., badao
archeologicznych, które nie zostały dotychczas wprowadzone do obiegu naukowego.
Upowszechnienie i wprowadzenie do obiegu naukowego pozyskanych w wyniku badao
informacji o naszym dziedzictwie kulturowym jest warunkiem wykorzystania tych danych do
jego ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleo.
NA CO MOŻNA OTRZYMAD DOFINANSOWANIE:
Zadanie nr 1: weryfikacja terenowa zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru
zabytków.
Zadanie nr 2: opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników
przeprowadzonych badao archeologicznych.
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
• samorządowe instytucje kultury;
• paostwowe instytucje kultury;
• organizacje pozarządowe;
• publiczne uczelnie akademickie;
• niepubliczne uczelnie akademickie;
• podmioty prowadzące działalnośd gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji
Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
WYSOKOŚD DOTACJI :
Zadanie nr 1: 30 000 zł - 200 000 zł
Zadanie nr 2: 30 000 zł - 200 000 zł
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
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TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)
zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod numer +48 507 185 592 oraz na stronie
internetowej
organizatora
konkursu
www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkowarcheologicznych3 .
KONTAKT:
Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. Kopernika 36/40,
00-924 Warszawa
mbrzozowska@nid.pl
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Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
FUNDATOR:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa
Kulturowego za Granicą POLONIKA
CEL PROGRAMU:
Strategicznym celem programu jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony
dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz
upowszechnianie wiedzy na jego temat. Założeniem programu jest stworzenie warunków do
efektywnej ochrony i popularyzacji spuścizny kulturowej, obejmującej zarówno dziedzictwo
materialne I jak i II Rzeczpospolitej oraz dorobku kulturowego polskiej emigracji,
wytworzonego do 1945 roku.
• Szeroki katalog zadao, uwzględniający prace konserwatorskie i remontowo-budowlane
w obiektach polskich lub z Polską związanych znajdujących się poza granicami kraju, ich
ewidencjonowanie i dokumentowanie oraz działania naukowe i promocyjne, pozwala na
realizację zadao zgodnych z zasadniczymi celami programu.
• Kluczowe dla realizacji celów programu są zadania zmierzające do zachowania,
zabezpieczenia lub przywrócenia stanu właściwego obiektom z polskiego dziedzictwa
kulturowego za granicą.
• W ramach programu dofinansowania nie mogą uzyskad zadania zakładające adaptację,
przebudowę obiektów zabytkowych lub ich znaczną rekonstrukcję oraz zadania, których
realizację umożliwia program „Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą”.
• Biorąc pod uwagę fakt, że istotnym czynnikiem umożliwiającym skuteczną realizację zadao
jest stabilnośd finansowa i organizacyjna Wnioskodawców, w ramach programu wprowadzona
zostaje możliwośd finansowania zadao w trybie wieloletnim. Suma dofinansowao udzielanych
w tym trybie może wynieśd do 20% budżetu programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za
granicą”.
• Mimo, że określone w programie zasady dopuszczają możliwośd całkowitego finansowania
zadania, to wsparcie takie będzie można otrzymad tylko w szczególnych przypadkach, gdy
zaplanowane działania dotyczą obiektów posiadających wyjątkową wartośd historyczną,
artystyczną
i naukową czy też wymagają przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym
prac.
• Kluczowym efektem działao realizowanych w ramach programu będzie zachowanie i/lub
dokumentacja obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju, jako
komponentu dziedzictwa europejskiego i światowego, świadectwa dziejów Rzeczypospolitej
i
cennego elementu kształtującego współczesne postawy, budującego świadomośd historyczną
oraz tworzącego fundament tożsamości narodowej.
• Z uwagi na koniecznośd realizacji zadao z uwzględnieniem uwarunkowao związanych
z ograniczeniami, zakazami i nakazami, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych ludzi (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1239), w roku
2021 w celu zwiększenia możliwości prowadzenia działao w dobie pandemii, procedury
programu znacząco ograniczają wymagania odnośnie wkładu własnego wnioskodawców oraz
rozszerzają koszty kwalifikowane.
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NA CO MOŻNA OTRZYMAD DOFINANSOWANIE:
Zadanie nr 1: rewaloryzacja, prace remontowo-konserwatorskie oraz ratunkowe
i zabezpieczające w zabytkach polskich lub z Polską związanych znajdujących się poza
granicami kraju.
Zadanie nr 2: rewaloryzacja, prace remontowe i konserwatorskie oraz ratunkowe
i zabezpieczające zabytkowych cmentarzy cywilnych
Zadanie nr 3: dokumentowanie polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą,
Zadanie nr 4: upamiętnianie wybitnych osób lub zdarzeo historycznych związanych z polskim
dziedzictwem kulturowym za granicą.
Zadanie nr 5: upowszechnianie wiedzy (w tym: publikacje, konferencje, wystawy itp.)
o polskim dziedzictwie kulturowym za granicą poprzez projekty realizowane w Polsce bądź
poza jej granicami.
Zadanie nr 6: zadania multidyscyplinarne łączące wybrane spośród działao określonych
w zadaniach nr 1-5.
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
• paostwowe instytucje kultury;
• samorządowe instytucje kultury;
• organizacje pozarządowe;
• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
WYSOKOŚD DOTACJI :
Zadanie nr 1: 10 000 zł - 600 000 zł
Zadanie nr 2: 10 000 zł - 400 000 zł
Zadanie nr 3: 10 000 zł - 200 000 zł
Zadanie nr 4: 10 000 zł - 200 000 zł
Zadanie nr 5: 10 000 zł - 100 000 zł
Zadanie nr 6: 10 000 zł - 600 000 zł
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)
zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod numer 510 049 413, 503 334 516, oraz
na stronie internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/ochronadziedzictwa-kulturowego-za-granica3.
KONTAKT:
Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA
ul. Madalioskiego 101 02-549 Warszawa
mszymska@polonika.pl
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Muzyka
FUNDATOR:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Muzyki i Taoca
CEL PROGRAMU:
Strategicznym celem programu jest wspieranie najbardziej wartościowych zjawisk i trendów
w polskiej i światowej kulturze muzycznej, niezależnie od gatunkowych podziałów. Celem
programu jest zarówno wspieranie przedsięwzięd kultywujących tradycję i najwybitniejsze
osiągnięcia wielowiekowego dziedzictwa polskiej kultury muzycznej, jak i projektów
skoncentrowanych na tworzeniu nowych wartości i poszukiwaniu
oryginalnych środków ekspresji artystycznej.
• Do zadao programu należy wspieranie projektów, realizowanych przede wszystkim poza
standardowymi ramami bieżącej działalności wnioskodawców. Zasadniczym celem programu
jest wspieranie zadao o charakterze niekomercyjnym. Program umożliwia też wsparcie dla
zadao, które wysoką wartośd merytoryczna łączą z potencjałem komercyjnym – pod
warunkiem, że wsparcie mieści się w dopuszczalnych limitach pomocy publicznej.
• Projekty istotne dla realizacji celów programu, prócz wysokiego poziomu artystycznego,
powinny wyróżniad się oryginalną, spójną koncepcją uwzględniającą możliwie szeroki kontekst
kulturowy, wprowadzad nową jakośd do ogólnopolskiego oraz międzynarodowego życia
kulturalnego, w twórczy sposób kontynuowad najlepsze tradycje i osiągnięcia kultury
muzycznej. Wyznacznikiem wysokiej jakości zadania może byd zarówno koncentracja
organizatora na wybranym zagadnieniu i przedstawienie go w sposób przemawiający do
elitarnej publiczności o wysokich kompetencjach kulturowych, jak również realizacja idei
popularyzatorskich opartych na dużej komunikatywności przekazu i skierowanych do
szerokiego, zróżnicowanego grona odbiorców. Istotnym celem programu jest także
wspieranie tych przedsięwzięd artystycznych, w których udział biorą polscy wykonawcy lub
twórcy.
• Biorąc pod uwagę fakt, że istotnym czynnikiem umożliwiającym skuteczną realizację
projektów o wyżej nakreślonym profilu jest stabilnośd finansowa i organizacyjna, program
umożliwia finansowania zadao w trybie wieloletnim, a suma dofinansowao udzielanych w tym
trybie może wynieśd do 40% budżetu programu.
• Z uwagi na koniecznośd realizacji zadao z uwzględnieniem uwarunkowao związanych
z ograniczeniami, zakazami i nakazami, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych ludzi, (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1239) w roku 2021 w celu zwiększenia możliwości prowadzenia działao w dobie
pandemii, procedury programu znacząco ograniczają wymagania odnośnie wkładu
własnego wnioskodawców, rozszerzają koszty kwalifikowane oraz włączają do zakresu
programu możliwośd realizacji zadao w formule on-line. Ponadto kontynuowane w roku
bieżącym umowy na realizację zadao wieloletnich, zawarte w ramach programu w latach
ubiegłych, w razie potrzeby mogą byd aneksowane z uwzględnieniem zakresu programu
określonego w niniejszej specyfikacji.
• Istotnym celem programu jest też zwrócenie uwagi na najwartościowsze projekty
realizowane poza dużymi centrami kulturalnymi i gospodarczymi Polski, w regionach
o utrudnionym dostępie do dóbr kultury. Jednakże cel ów nie oznacza prowadzenia działao
o charakterze doraźnym i
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interwencyjnym, lecz wparcie dla przedsięwzięd, dla których perspektywa lokalna staje się
szansą na wypracowanie własnej, oryginalnej formuły uczestnictwa w kulturze.
• Przedsięwzięcia realizujące zasadnicze cele programu powinny ukazywad możliwe pełne
spektrum kultury muzycznej, tworząc swoistą wizytówkę współczesnej polskiej kultury,
czyniąc z niej symbol fundamentalnych przemian cywilizacyjnych, którym podlega
współczesna Polska.
NA CO MOŻNA OTRZYMAD DOFINANSOWANIE:
Zadanie nr 1: festiwale, przeglądy i konkursy muzyczne
Zadanie nr 2: koncerty, spektakle i widowiska muzyczne
Zadanie nr 3: zadania dotyczące dokumentacji, badao i popularyzacji w zakresie kultury
muzycznej
Zadanie nr 4: działania multimedialne, realizowane w całości on-line, prezentujące
i popularyzujące dokonania z zakresu muzyki.
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);
• organizacje pozarządowe;
• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
• podmioty prowadzące działalnośd gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
WYSOKOŚD DOTACJI :
Zadanie nr 1: 50 000 zł - 1 500 000 zł
Zadanie nr 2: 50 000 zł - 300 000 zł
Zadanie nr 3: 30 000 zł - 100 000 zł
Zadanie nr 4: 30 000 zł - 150 000 zł
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)
zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod numer 22 657 21 02 oraz na stronie
internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/muzyka3.
KONTAKT:
Instytut Muzyki i Taoca
ul. Fredry 8
00-097 Warszawa
mateusz.mrugas@imit.org.pl
maciej.dymek@imit.org.pl
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Muzyczny ślad
FUNDATOR:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Muzyki i Taoca
CEL PROGRAMU:
Strategicznym celem programu jest podnoszenie poziomu kultury muzycznej poprzez
utrwalanie i wprowadzanie do obiegu wartościowych, niekomercyjnych nagrao utworów
muzycznych, publikacji nutowych oraz naukowych i popularno-naukowych dotyczących
muzyki i taoca, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego związanego
z muzyką polską.
• Zasadniczym zadaniem programu jest zwiększenie stałej dostępności w przestrzeni
publicznej twórczości polskich kompozytorów i wykonawców, zarówno w postaci nagrao, jak
i wydawnictw nutowych, a także publikacji naukowych i popularyzatorskich, odnoszących się
do wielowiekowego dziedzictwa polskiej i światowej kultury muzycznej.
• Elementem istotnym dla realizacji celów programu jest propagowanie utworów o wybitnych
walorach artystycznych, nie mieszczących się w realiach rynku komercyjnego.
• Program obejmuje w szczególności następujące zadania:
✓ Nagrania audio utworów polskich kompozytorów przez wykonawców polskich lub
zagranicznych, preferowane będą utwory powstałe przed rokiem 1945 dotychczas nienagrane
lub nierozpowszechnione w formie zwielokrotnienia lub innej formie publikacji.
✓ Nagrania audio-video utworów polskich kompozytorów przez wykonawców polskich lub
zagranicznych, preferowane będą utwory powstałe przed rokiem 1945 dotychczas nienagrane
lub nierozpowszechnione w formie video lub innej formie publikacji.
✓ Nagrania utworów zagranicznych kompozytorów przez polskich wykonawców,
w połączeniu z nagraniem utworów polskich kompozytorów pod warunkiem, że utwory
polskich kompozytorów stanowią ponad 50% czasu nagrania.
✓ Publikacje nut (kompozycji) polskich kompozytorów, skomponowanych przed 1945 rokiem
i niepublikowane w Polsce po 1945 r.
✓ Publikacje naukowe i słownikowo-encyklopedyczne dotyczące muzyki i taoca, dotychczas
niepublikowane.
✓ Publikacje skupione na pogłębionej refleksji nad zjawiskami współczesnej kultury,
w odniesieniu do muzyki i taoca.
✓ Publikacje popularyzatorskie i edukacyjne, dotyczące muzyki i taoca, szczególnie
przeznaczone dla dzieci i młodzieży.
• Wyżej wymienione dzieła mogą reprezentowad bardzo różnorodne gatunki i estetyki
muzyczne.
• Program ułatwia i poszerza polskiej publiczności kontakt z muzyką również poza dużymi
centrami kulturalnymi, a także sprzyja prezentacji polskich dzieł za granicą przez wykonawców
polskich i zagranicznych.
• Istotnym celem programu jest wykorzystanie nowych nagrao i publikacji dzieł muzycznych
jako narzędzia edukacji kulturalnej i artystycznej, popularyzacja muzyki w kręgach odbiorców
niezawodowych, w tym wśród dzieci i młodzieży. Ze względu na nakreślony wyżej aspekt jego
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społecznego oddziaływania, wyznacznikiem jakości zadao będzie nie tylko wysoki poziom
artystyczny dzieł, lecz również atrakcyjna dla współczesnego odbiorcy możliwośd ich
prezentacji oraz dalszego funkcjonowania w domenie publicznej.
• Wsparcie finansowe będzie kierowane przede wszystkim do podmiotów, które
gwarantowad będą wysoki poziom nagrao lub publikacji. Przy ocenie projektów będzie brane
pod uwagę doświadczenie w działalności nagraniowej lub wydawniczej, umiejętnośd
efektywnej promocji i dystrybucji wydawanych nagrao lub publikacji, a także zwiększenie ich
dostępności przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (np. udostępnianie publikacji
w postaci e-booków lub audiobooków).
• Chod zasadniczym celem programu jest wspieranie zadao o charakterze niekomercyjnym, to
program umożliwia też wsparcia dla dzieł, które wysoką wartośd merytoryczna łączą
z potencjałem komercyjnym – pod warunkiem, że wsparcie mieści się w dopuszczalnych
limitach pomocy publicznej.
• Z uwagi na koniecznośd realizacji zadao z uwzględnieniem uwarunkowao związanych
z ograniczeniami, zakazami i nakazami, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych ludzi (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1239), w roku 2021 w celu zwiększenia możliwości prowadzenia działao w dobie
pandemii, procedury programu znacząco ograniczają wymagania odnośnie wkładu własnego
wnioskodawców oraz rozszerzają koszty kwalifikowane.
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);
• organizacje pozarządowe;
• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
• uczelnie artystyczne;
• publiczne szkoły artystyczne;
• niepubliczne szkoły artystyczne;
• podmioty prowadzące działalnośd gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
Wszystkich beneficjentów dotyczy obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji
księgowej środków finansowych ministra oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
WYSOKOŚD DOTACJI:
Od 5 000 zł do 120 000 zł
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)
zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)
DODATKOWE INFORMACJE:
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Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod nr 22 829 20 09 oraz na stronie
internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/muzyczny-slad3
KONTAKT:
Instytut Muzyki i Taoca
ul. Fredry 8
00-097 Warszawa
beata.terka@imit.org.pl
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Zamówienia kompozytorskie
FUNDATOR:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Muzyki i Taoca
CEL PROGRAMU:
Strategicznym celem programu jest wspieranie współczesnej twórczości muzycznej poprzez
zamawianie nowych dzieł oraz stworzenie dogodnych warunków dla ich stałej obecności w
przestrzeni publicznej.
NA CO MOŻNA OTRZYMAD DOFINANSOWANIE:
Zadanie nr 1: zamówienie i prawykonanie dzieła dla kategorii dzieł A-G.
Zadanie nr 2: zamówienie, prawykonanie i jedno powtórzenie dzieła dla kategorii dzieł A-F.
Zadanie nr 3: zamówienie, prawykonanie i jedno powtórzenie dzieła dla kategorii dzieł G.
Zadanie nr 4: zamówienie, prawykonanie i dwa powtórzenia dzieła dla kategorii dzieł A-F.
Zadanie nr 5: zamówienie, prawykonanie i dwa powtórzenia dzieła dla kategorii dzieł G.
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
• paostwowe instytucje kultury;
• samorządowe instytucje kultury;
• organizacje pozarządowe;
• uczelnie artystyczne;
• publiczne szkoły artystyczne;
• niepubliczne szkoły artystyczne;
• podmioty prowadzące działalnośd gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
WYSOKOŚD DOTACJI :
Od 10 000 zł do 224 000 zł (w zależności od kategorii, więcej informacji w regulaminie)
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)
zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod numer 887 024 118, oraz na stronie
internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/zamowienia-kompozytorskie3 .
KONTAKT:
Instytut Muzyki i Taoca
ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa
aleksandra.zemla@imit.org.pl
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Narodowa kolekcja sztuki współczesnej
FUNDATOR:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Narodowych Instytucji Kultury
CEL PROGRAMU:
Strategicznymi celami programu są:
1) wspieranie rozwoju reprezentatywnych międzynarodowych kolekcji
współczesnej
2) o randze zbiorów narodowych;
3) wspieranie wartościowych kolekcji sztuki współczesnej o randzie regionalnej
4) i ogólnopolskiej.

sztuki

1) Tworząc podstawy dla tworzenia kolekcji o randze zbiorów narodowych, program nakłada
zarazem na beneficjentów wymagania w zakresie ścisłej realizacji podjętych celów
merytorycznych oraz wypracowania na bazie gromadzonych zbiorów skutecznych narzędzi
promocji i badania sztuki współczesnej oraz atrakcyjnych, odpowiadających oczekiwaniom
współczesnych odbiorców, form jej prezentacji. Oceny merytorycznej w przedmiocie
spełnienia powyższych wymagao dokonuje zespół sterujący, powołany przez ministra, po
przeprowadzeniu konsultacji z udziałem ogólnopolskich stowarzyszeo, zrzeszających
ekspertów w dziedzinie muzealnictwa i sztuki współczesnej.
2) Program daje podstawy dla efektywnego rozwoju kolekcji sztuki współczesnej o randzie
regionalnej i ogólnopolskiej nakładając zarazem na beneficjentów podwyższone wymagania
w zakresie ścisłej realizacji podjętych celów merytorycznych oraz wypracowania, na bazie
gromadzonych zbiorów, skutecznych narzędzi promocji sztuk wizualnych.
• Dla efektywnej realizacji wyżej nakreślonych celów powołanie zespołu sterującego
poprzedzone będzie przeprowadzeniem konsultacji z udziałem ogólnopolskich stowarzyszeo,
zrzeszających ekspertów w dziedzinie muzealnictwa i sztuki współczesnej, w szczególności:
Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Polskiego Komitetu ICOM, Stowarzyszenia Muzealników
Polskich oraz Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA.
Ponadto w pracach zespołu sterującego uczestniczyd będą również eksperci zajmujący się
rynkiem sztuki, którzy przedstawią swoją opinię w sprawach związanych z wyceną dzieł sztuki
oraz oceną wartości merytorycznej wniosku.
• Tworzone i rozbudowywane w ramach programu kolekcje powinny stad się nowoczesnymi
narzędziami dialogu i edukacji oraz podnosid kompetencje w odbiorze sztuki współczesnej
wśród odbiorców z różnych grup i środowisk społecznych. Poprzez włączenie do kolekcji
również
dzieł artystów zagranicznych oraz stosowanie efektywnej promocji, realizatorzy zadao winni
też czynid starania prowadzące do rozszerzenia zasięgu oddziaływania kolekcji do skali
ponadregionalnej, ogólnopolskiej. Realizacja powyższych założeo powinna też stworzyd trwałe
podstawy dla istotnej zmiany jakościowej w zakresie funkcjonowania i społecznego
postrzegania sztuki współczesnej.
• Z uwagi na koniecznośd realizacji zadao z uwzględnieniem uwarunkowao związanych
z ograniczeniami, zakazami i nakazami, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych ludzi (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1239),
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w roku 2021 w celu zwiększenia możliwości prowadzenia działao w dobie pandemii,
procedury programu znacząco ograniczają wymagania odnośnie wkładu własnego.
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
W zakresie realizacji pierwszego z określonych wyżej celów strategicznych program
skierowany jest do paostwowych i samorządowych instytucji kultury będących muzeami, dla
których gromadzenie sztuki nowoczesnej i współczesnej jest głównym celem statutowym,
paostwowych instytucji kultury oraz samorządowych instytucji kultury, dla których
współorganizatorem jest minister, dla których gromadzenie sztuki nowoczesnej i współczesnej
jest celem statutowym, paostwowych instytucji kultury, będących muzeami, posiadającymi
oddziały i/lub działy sztuki współczesnej i /lub nowoczesnej, samorządowych instytucji kultury,
będących muzeami, dla których współorganizatorem jest minister posiadających oddziały i/lub
działy sztuki współczesnej i/lub nowoczesnej. Kolekcje dofinansowane w ramach programu
powinny byd tworzone w oparciu o długofalowy, kompleksowy plan rozwoju kolekcji, jak
i instytucji, do której kolekcja należy.
W zakresie realizacji drugiego z określonych wyżej celów strategicznych program skierowany
jest do samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych prowadzących
aktywną działalnośd w zakresie tworzenia zbiorów z obszaru współczesnych sztuk wizualnych.
Zasadniczym założeniem programu jest przekształcanie tych zbiorów w wartościowe kolekcje
tworzone w oparciu o długofalowy, kompleksowy plan rozwoju, a także stosowanie przy ich
rozbudowie wysokich standardów w zakresie nabywania, opracowywania, przechowywania,
konserwowania i popularyzowania dzieł sztuki najnowszej.
NA CO MOŻNA OTRZYMAD DOFINANSOWANIE:
Zadanie nr 1: Zakup dzieł sztuki w celu dopełnienia już istniejących kolekcji instytucji celem
rozwoju działao statutowych.
Zadanie nr 2: Zakup dzieł inicjujących powstanie nowych kolekcji, w oparciu o przedstawiony
długofalowy program budowy kolekcji oraz sposobu jej wykorzystania.
Zadanie nr 3: Zakup dziel sztuki służących rozbudowie i uzupełnieniu regionalnych kolekcji
sztuki współczesnej dla stworzenia powiązanych z nimi programów edukacyjnych
i promocyjnych
WYSOKOŚD DOTACJI :
Zadanie nr 1: 250 000 - 4 000 000 zł
Zadanie nr 2: 250 000 zł - 4 000 000 zł
Zadanie nr 3: 25 000 - 200 000 zł
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne - (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania 2-letnie - (01.01.2021. - 31.12.2022.)
zadania 3-letnie - (01.01.2021. - 31.12.2023.)
DODATKOWE INFORMACJE:
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Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod numer (22) 42 10 174 oraz na stronie
internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/narodowa-kolekcja-sztukiwspolczesnej.
KONTAKT:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Narodowych Instytucji Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa
dblonska@mkidn.gov.pl
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Sztuki wizualne
FUNDATOR:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki
CEL PROGRAMU:
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.
NA CO MOŻNA OTRZYMAD DOFINANSOWANIE:
Zadanie nr 1: festiwale, przeglądy i konkursy z dziedziny sztuk wizualnych (w tym zadania
interdyscyplinarne, w przypadku których sztuki wizualne stanowią istotny element koncepcji
programowej).
Zadanie nr 2: wystawy wraz z katalogami.
Zadanie nr 3: inne formy prezentacji sztuk wizualnych, wraz z katalogami, w tym performance,
happeningi i prezentacje multimedialne.
Zadanie nr 4: działania multimedialne i interdyscyplinarne, realizowane w szczególności
w formule on-line, dokumentujące oraz popularyzujące dokonania z obszaru sztuk wizualnych.
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);
• organizacje pozarządowe;
• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
• podmioty prowadzące działalnośd gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
WYSOKOŚD DOTACJI :
Zadanie nr 1: 35 000 zł - 500 000 zł
Zadanie nr 2: 35 000 zł - 300 000 zł
Zadanie nr 3: 35 000 zł - 300 000 zł
Zadanie nr 4: 35 000 zł - 300 000 zł
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)
zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod numer (22) 55-69-667, (22) 55-69-663
oraz na stronie internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/sztukiwizualne3.
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KONTAKT:
Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3
00-916 Warszawa
l.krause@zacheta.art.pl
a.arcimowicz@zacheta.art.pl

62

Rozwój Sektorów Kreatywnych
FUNDATOR:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Własności Intelektualnej
i Mediów
CEL PROGRAMU:
Celem programu jest objęcie wsparciem najbardziej wartościowych projektów
ukierunkowanych na rozwój polskich sektorów kultury i kreatywnych oraz wzmacnianie ich
konkurencyjności na arenie UE i poza nią. Program przyczynia się do stworzenia w Polsce
warunków umożliwiających zbudowanie sprawnie funkcjonującego ekosystemu sektorów
kreatywnych. W ramach programu wspierane będą zadania przyczyniające się do pobudzania
innowacyjności poprzez rozwój interdyscyplinarności i wsparcie działao łączących potencjał
i zasoby wielu dziedzin, m.in. sztuki, kultury, technologii, nauki i biznesu.
NA CO MOŻNA OTRZYMAD DOFINANSOWANIE:
Zadanie nr 1: działania edukacyjne.
Zadanie nr 2: projekty badawcze.
Zadanie nr 3: wspieranie eksportu.
Zadanie nr 4: prototypowanie i rozwój produktu.
Zadanie nr 5: tworzenie innowacyjnych artystycznie wideoklipów do utworów muzycznych.
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);
• organizacje pozarządowe;
• podmioty prowadzące działalnośd gospodarczą wpisanie do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego
WYSOKOŚD DOTACJI :
Zadanie nr 1: 20 000 zł - 300 000 zł
Zadanie nr 2: 20 000 zł - 300 000 zł
Zadanie nr 3: 20 000 zł - 300 000 zł
Zadanie nr 4: 10 000 zł - 300 000 zł
Zadanie nr 5: 10 000 zł - 150 000 zł
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)
zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod numer (22) 692 54 85 oraz na stronie
internetowej
organizatora
konkursu
www.gov.pl/web/kultura/rozwoj-sektorowkreatywnych3.
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KONTAKT:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Własności Intelektualnej i Mediów
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
ekonieczko@mkidn.gov.pl
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Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży
FUNDATOR:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Szkolnictwa Artystycznego
i Edukacji Kulturalnej
CEL PROGRAMU:
Strategicznym celem programu jest budowanie profesjonalnej oferty artystycznej skierowanej
do dzieci i młodzieży, uwzględniającej potrzeby i zainteresowania tej pełnoprawnej grupy
odbiorców. W ramach programu wspierane będą wartościowe i w pełni profesjonalne
wydarzenia artystyczne o zasięgu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym,
powstające z myślą o dzieciach i młodzieży do 18 roku życia. Przedsięwzięcia powinny
odznaczad się wysoką jakością, bogactwem artystycznego przekazu, rzetelnością wykonania
i wykorzystaniem różnorodnych środków ekspresji twórczej, także związanych z nowymi
technologiami. Wspieranie produkcji artystycznych dla dzieci i młodzieży oraz tworzenie
warunków sprzyjających dostępności do oferty kulturalnej ma wpisad się w proces
kształtowania nawyku świadomej i krytycznej percepcji sztuki oraz budowania poczucia, że
jest ona stałym i nieodzownym elementem życia.
NA CO MOŻNA OTRZYMAD DOFINANSOWANIE:
Zadanie nr 1: festiwale i przeglądy profesjonalnej oferty artystycznej dla dzieci i młodzieży.
Zadanie nr 2: spektakle teatralne, muzyczne, operowe, taneczne.
Zadanie nr 3: koncerty.
Zadanie nr 4: wystawy i inne formy prezentacji sztuki (np. performance, happeningi,
prezentacje multimedialne) wraz z katalogami.
Zadanie nr 5: działania multimedialne, realizowane w całości on-line, prezentujące
i popularyzujące profesjonalną ofertę artystyczną dla dzieci i młodzieży.
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);
• organizacje pozarządowe;
• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
• podmioty prowadzące działalnośd gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
WYSOKOŚD DOTACJI :
Zadanie nr 1: 30 000 zł - 500 000 zł
Zadanie nr 2: 30 000 zł - 150 000 zł
Zadanie nr 3: 30 000 zł - 150 000 zł
Zadanie nr 4: 30 000 zł - 500 000 zł
Zadanie nr 5: 30 000 zł - 150 000 zł
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
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TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)
zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod numer (22) 551-57-89 oraz na stronie
internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/wydarzenia-artystyczne-dladzieci-i-mlodziezy3 .
KONTAKT:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
sszewczuk@mkidn.gov.pl
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Teatr
FUNDATOR:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Mecenatu Paostwa
CEL PROGRAMU
Strategicznym celem programu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów we
współczesnym teatrze. Celem programu jest zarówno wspieranie przedsięwzięd
kultywujących tradycję i nawiązujących do najwybitniejszych osiągnięd teatru dramatycznego,
jak i projektów skoncentrowanych na kreowaniu nowych wartości, nastawionych na,
nierzadko krytyczny, dyskurs o współczesnej rzeczywistości i poszukiwanie oryginalnych
środków ekspresji artystycznej.
NA CO MOŻNA OTRZYMAD DOFINANSOWANIE:
Zadanie nr 1: festiwale, przeglądy i konkursy dotyczące teatru współczesnego (w tym
interdyscyplinarne, jeśli teatr stanowi wiodący element koncepcji programowej).
Zadanie nr 2: spektakle teatralne.
Zadanie nr 3: inne formy prezentacji teatralnych.
Zadanie nr 4: działania multimedialne i interdyscyplinarne, realizowane w szczególności
w formule on-line, prezentujące i popularyzujące dokonania z zakresu teatru.
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);
• organizacje pozarządowe;
• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
• podmioty prowadzące działalnośd gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
WYSOKOŚD DOTACJI :
Zadanie nr 1: 50 000 zł - 1 000 000 zł
Zadanie nr 2: 50 000 zł - 300 000 zł
Zadanie nr 3: 50 000 zł - 300 000 zł
Zadanie nr 4: 50 000 zł - 300 000 zł
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)
zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod numer 22 42 10 538, 22 42-10-243 oraz
na stronie internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/teatr .
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KONTAKT:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Mecenatu Paostwa
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
kteisseyre@mkidn.gov.pl
jkisielinski@mkidn.gov.pl
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Wspieranie działao muzealnych
FUNDATOR:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony
Zbiorów
CEL PROGRAMU:
Strategicznym 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.
NA CO MOŻNA OTRZYMAD DOFINANSOWANIE:
Zadanie nr 1: organizacja czasowych wystaw muzealnych.
Zadanie nr 2: modernizacja stałych wystaw muzealnych.
Zadanie nr 3: tworzenie stałych wystaw muzealnych.
Zadanie nr 4: publikacja bezpłatnych katalogów do wystaw bądź zbiorów muzealnych.
Zadanie nr 5: konserwacja zbiorów.
Zadanie nr 6: wyposażanie pracowni konserwatorskich.
Zadanie nr 7: tworzenie wystaw wirtualnych.
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
Możliwośd składania wniosku przez paostwowe instytucje kultury.
WYSOKOŚD DOTACJI :
Zadanie nr 1: 40 000 zł - 400 000 zł
Zadanie nr 2: 40 000 zł - 400 000 zł
Zadanie nr 3: 40 000 zł - 400 000 zł
Zadanie nr 4: 40 000 zł - 200 000 zł
Zadanie nr 5: 40 000 zł - 400 000 zł
Zadanie nr 6: 40 000 zł - 400 000 zł
Zadanie nr 7: 40 000 zł - 150 000 zł
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)
zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod numer (22) 25-69-632, (22) 25-69-628
oraz na stronie internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/wspieraniedzialan-muzealnych3 .
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KONTAKT:
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
ul. Goraszewska 7
02-910 Warszawa
kdylewska@nimoz.pl
ewalicka@nimoz.pl
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Badanie polskich strat wojennych
FUNDATOR:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Dziedzictwa Kulturowego za
Granicą i Strat Wojennych.
O PROGRAMIE:
Strategicznym celem programu jest wsparcie działalności instytucji w kwestii badao
proweniencyjnych odnośnie strat wojennych poniesionych w zakresie zbiorów artystycznych.
CEL KONKURSU:
Strategicznym celem programu jest wsparcie działalności instytucji w kwestii badao
proweniencyjnych odnośnie do strat wojennych poniesionych w zakresie zbiorów
artystycznych należących do kolekcji publicznych i związków wyznaniowych. Wyniki
realizowanych w ramach programu badao będą wzbogacad prowadzoną przez ministerstwo
bazę strat wojennych.
• Celem programu jest wykształcenie dobrych praktyk i wysokich standardów prowadzenia
badao proweniencyjnych poświęconych zagadnieniom wojennych losów kolekcji i strat
poniesionych przez instytucje w wyniku II wojny światowej. Pośrednim celem programu ma
byd również weryfikacja aktualnych zbiorów pod kątem obecności ewentualnych strat
wojennych innych instytucji/podmiotów z kraju lub z zagranicy, a także skompletowanie przez
instytucje/podmioty rozproszonej dotąd dokumentacji koniecznej do badao historii kolekcji.
• Ze względu na potrzebę wykształcenia wysokich i jednolitych standardów badao
proweniencyjnych w polskich instytucjach kultury, priorytetem będą projekty kompleksowe,
realizowane ponad standardowymi ramami bieżącej działalności wnioskodawców,
umożliwiające miarodajne ustalenie skali i zakresu strat wojennych poszczególnych instytucji.
Projekty istotne dla realizacji celów programu, mają wprowadzad nową jakośd dotyczącą
badania polskich strat wojennych, ze szczególnym naciskiem na ich multidyscyplinarnośd,
w tym analiza konserwatorska zachowanych obiektów, badanie źródeł pod kątem
pochodzenia obiektu, jego wojennych i powojennych losów oraz zachowanej ikonografii.
Integralną częścią programu będą również działania z zakresu popularyzacji wyników
przeprowadzonych badao poprzez ich publikację oraz organizację konferencji naukowych.
• Dalekosiężnym zadaniem programu jest wzmocnienie wśród pracowników instytucji kultury
potrzeby badania pochodzenia obiektów, nie tylko w kontekście strat wojennych, ale również
w przypadku nowych nabytków oraz istniejących zbiorów instytucji.
• Do zadao programu nie należy wspieranie zadao dotyczących badania historii obiektów
powstałych po 1945 roku oraz strat wojennych zarejestrowanych uprzednio w bazie strat
wojennych ministerstwa (z wyłączeniem weryfikacji oraz dodatkowych kwerend dot.
uprzednio zarejestrowanych strat). Program nie przewiduje dofinansowania badao z zakresu
zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, a także przyrodniczych.
• Z uwagi na koniecznośd realizacji zadao z uwzględnieniem uwarunkowao związanych
z ograniczeniami, zakazami i nakazami, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych ludzi (Dz.U.
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z 2019 r. poz. 1239), w roku 2021 w celu zwiększenia możliwości prowadzenia działao w dobie
pandemii, procedury programu znacząco ograniczają wymagania odnośnie wkładu własnego
wnioskodawców oraz rozszerzają koszty kwalifikowane. Ponadto kontynuowane w roku
bieżącym umowy na realizację zadao wieloletnich, zawarte w ramach programu w latach
ubiegłych, w razie potrzeby mogą byd aneksowane z uwzględnieniem zakresu programu
określonego w niniejszej specyfikacji.
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
• paostwowe instytucje kultury;
• samorządowe instytucje kultury;
• organizacje pozarządowe;
• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
• paostwowe uczelnie wyższe oraz ich osoby prawne.
Wszystkich beneficjentów dotyczy obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji
księgowej środków finansowych ministra oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
WYSOKOŚD DOTACJI:
Od 5 000 zł do 300 000 zł
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod numer (22) 42-10-569 oraz na stronie
internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/badanie-polskich-stratwojennych3.
KONTAKT:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
ksalanska@mkidn.gov.pl
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Fundusz Wsparcia Kultury
FUNDATOR:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
CEL KONKURSU:
Celem Funduszu jest wsparcie samorządowych instytucji kultury, NGO-sów oraz
przedsiębiorców prowadzących działalnośd kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i taoca, aby
w obliczu sytuacji kryzysowej wynikającej z COVID19 zapewnid stabilne funkcjonowanie
instytucji i utrzymad dotychczasowe zatrudnienie w sektorze kultury. Proponowane
rozwiązanie, za sprawą którego udzielone zostanie wsparcie na bezprecedensową skalę,
zostało zainicjowane przez specjalny zespół ekspercki do spraw sytuacji teatru w czasie
pandemii powołany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i łączący wszystkie
środowiska teatralne w Polsce. To modelowe rozwiązanie będzie użyteczne także dla innych
środowisk i instytucji artystycznych w Polsce. Przyjęte ramy finansowe są oparte o rzetelne
wyliczenia, uwzględniające pomniejszenie rekompensat o nieponiesione w okresie
zamrożenia koszty organizacji wydarzeo. Mechanizm przyznawania środków oparto o raporty
finansowe Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące poprzednich lat. Wypłata środków
będzie koordynowana przez urzędy wojewódzkie. Wsparciem merytorycznym zajmie się
specjalnie powołana Komisja ds. Funduszu Wsparcia Kultury. Fundusz zostanie uruchomiony
poprzez nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została opracowana przy
współpracy Instytutu Muzyki i Taoca oraz Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
Wnioski mogą składad podmioty prowadzące działalnośd kulturalną w dziedzinie teatru,
muzyki i taoca w okresie od 12 marca do 30 grudnia 2020.
WYSOKOŚD DOTACJI :
Zależy od wysokości przychodów za analogiczne miesiące w 2019 – instytucje kultury mogą
liczyd na rekompensatę do 40% a organizacje pozarządowe oraz firmy prywatne do 50%);
- budżet Programu 400 000 000 zł.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Przewidywalny termin składania wniosków to jesieo 2020.
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod numer 22 212-11-13 oraz na stronie
internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/fundusz-wsparcia-kultury .
KONTAKT:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa
Tel. (22) 42 10 100
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Program Aktywni Obywatele, Fundusz Krajowy
CEL PROGRAMU:
Celem Programu jest wzmocnienie społeczeostwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej
oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. Program Aktywni Obywatele –
Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest jednym z 11 programów prowadzonych
w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 20142021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych.
Program podzielono na:
Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne,
w tym działania dotyczące ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym działania służące angażowaniu obywateli i obywatelek w życie publiczne i aktywnośd
społeczną, zwiększaniu ich udziału w podejmowaniu decyzji i kształtowaniu polityk
publicznych na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub europejskim, a także
podnoszeniu jakości debaty publicznej;
Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie, w tym przeciwdziałanie przemocy
ze względu na płed – działania mające na celu ochronę praw człowieka, w tym szczególnie
praw kobiet, przeciwdziałanie ksenofobii, homofobii, rasizmowi, antysemityzmowi
i wszelkim formom dyskryminacji ze względu na rasę, wyznanie, pochodzenie
etniczne/narodowe, płed lub orientację seksualną, niepełnosprawnośd, wiek, status
ekonomiczny, sytuację rodzinną i inne przesłanki;
Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie – działania mające na celu
upodmiotowienie i usamodzielnienie grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego,
tworzenie sieci wsparcia społecznego i włączanie w nie osób z grup narażonych na
wykluczenie, zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko
wykluczenia społecznego;
NA CO MOŻNA OTRZYMAD DOFINANSOWANIE:
Wsparcie we wszystkich konkursach dotacyjnych przyznawane będzie na działania
prowadzone przez polskie organizacje społeczne – samodzielnie lub w partnerstwie z innym
podmiotami z Polski, z Paostw-Darczyoców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), PaostwBeneficjentów korzystających z Funduszy EOG (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia,
Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia) oraz z krajów
sąsiadujących z Polską, a nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Białoruś,
Ukraina, Rosja). W projektach realizowanych w partnerstwie z podmiotami z PaostwDarczyoców będzie można wystąpid o dodatkową kwotę dotacji na koszty udziału partnera.
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy wspierad będzie działania prowadzone przez
organizacje z całej Polski, ale szczególną uwagę przykładad będzie do wspierania działao
podejmowanych przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów
o ograniczonym dostępie do programów pomocowych i wsparcia infrastrukturalnego oraz
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organizacje adresujące swoje działania do grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie.
We wszystkich działaniach ważną grupą docelową będzie młodzież.
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
Wnioski mogą składad organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie
socjalne, spółki non-profit, koła gospodyo wiejskich, kościelne osoby prawne zarejestrowane
w
KRS.
WYSOKOŚD DOTACJI :
 budżet Programu 30 000 000 euro;
 projekty tematyczne – małe dotacje: od 5 000 euro do 25 000 euro na realizację
projektu oraz do 5 000 euro na rozwój instytucjonalny; w przypadku projektów
realizowanych w partnerstwie z podmiotami z Paostw Darczyoców dodatkowo do
 5 000 euro na koszty związane z udziałem partnera w projekcie; o dotacja może
stanowid maksymalnie 90% wartości kosztów całkowitych projektu; o wkład własny
może zostad wniesiony w 100% w postaci pracy wolontariuszy;
 projekty tematyczne – duże dotacje: od 25 001 euro do 62 500 euro na realizację
projektu;
w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie z podmiotami z PaostwDarczyoców dodatkowo do 12 500 euro na koszty związane z udziałem partnera
w projekcie oraz: do 12 500 euro (ale nie więcej niż 20% kosztów realizacji projektu)
na rozwój instytucjonalny; o dotacja może stanowid maksymalnie 90% wartości
kosztów całkowitych projektu; o co najmniej 50% wkładu własnego musi stanowid
wkład własny finansowy;
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
II konkurs na projekty tematyczne:
- wnioski wstępne: listopad-grudzieo 2020 r.
- wnioski pełne: marzec-kwiecieo 2021 r.
CZAS REALIZACJI ZADANIA:
Od 8 do 24 miesięcy
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod numer 507 200 210 oraz na stronie
internetowej organizatora konkursu aktywniobywatele.org.pl/o-funduszu/o-programie/
KONTAKT:
Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyoska 10a 00-215 Warszawa
Tel. +48| 22 536 02 00
E-mail: batory@batory.org.pl
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Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadao z obszaru
wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2020 r.
FUNDATOR:
Ministerstwo Sportu
CEL KONKURSU:
Celem Programu jest:
- zapewnienie zawodnikom niepełnosprawnym optymalnych warunków szkolenia sportowego
w zakresie przygotowao do udziału w letnich i zimowych igrzyskach paraolimpijskich,
igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy oraz poprawa wyników
reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym;
- zapewnienie zawodnikom niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego
nieodzownego do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie
treningowym. W ramach Programu wyróżnia się następujące zadania:
- przygotowanie i udział w igrzyskach paraolimpijskich;
- przygotowanie do igrzysk głuchych;
- przygotowanie i udział w mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy w sportach
nieobjętych programem igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych.
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
- polskie związki sportowe;
- organizacje pozarządowe o zasięgu ogólnopolskim działające w zakresie sportu
wyczynowego osób niepełnosprawnych.
WYSOKOŚD DOTACJI :
- budżet Programu na rok 2020: 20 000 000 zł;
- do 97% dofinansowania.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod numer 222 500 138 lub pisząc na adres
e-mail: kontakt@msit.gov.pl oraz na stronie internetowej organizatora konkursu
www.bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2019rok/2700,Program-dofinansowania-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kultury-Fizycznej-zadan-zobs.html
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Zamówienia choreograficzne
FUNDATOR:
Instytut Muzyki i Taoca - Departament Taoca
O PROGRAMIE:
Program Zamówienia choreograficzne jest programem własnym Instytutu Muzyki i Taoca,
w ramach którego dofinansowywane są projekty współpracy choreograficznej uznanego
artysty polskiego lub zagranicznego z polskimi zawodowymi artystami taoca: zawodowym
zespołem, grupą taneczną, kolektywem powołanym na rzecz realizacji premiery. Projekt musi
zakooczyd się powstaniem nowego dzieła choreograficznego. W ramach programu możliwa
jest również adaptacja uznanego dzieła, które dotychczas nie zostało zrealizowane w Polsce,
na potrzeby polskiego zespołu, grupy lub kolektywu powołanego na rzecz realizacji premiery.
Adaptacja może byd dokonana przez polskiego lub zagranicznego, uznanego choreografa.
CEL KONKURSU:
Głównymi celami programu są: Animacja współpracy polskich zawodowych artystów taoca:
zespołów, grup tanecznych, kolektywów powołanych na rzecz realizacji premiery z uznanymi
choreografami polskimi i zagranicznymi. Wzbogacanie repertuaru zawodowej polskiej sceny
taoca o różnorodne pod względem choreograficznym spektakle taneczne.
NA CO MOŻNA OTRZYMAD DOFINANSOWANIE:
W ramach programu może byd dofinansowana wyłącznie realizacja choreografii zespołowej,
program nie wspiera realizacji prac solowych i duetów. Spektakl realizowany w ramach
programu musi trwad minimum 30 minut.
Cel zadania:
1. Animacja współpracy polskich zawodowych artystów taoca: zespołów, grup
tanecznych, kolektywów powołanych na rzecz realizacji premiery z uznanymi
choreografami polskimi
2. i zagranicznymi.
2. Wzbogacanie repertuaru zawodowej polskiej sceny taoca o różnorodne pod względem
choreograficznym spektakle taneczne.
Projekt musi zakooczyd się powstaniem nowego dzieła choreograficznego. W ramach
Programu możliwa jest również adaptacja uznanego dzieła, które dotychczas nie zostało
zrealizowane w Polsce, na potrzeby polskiego zespołu, grupy lub kolektywu powołanego na
rzecz realizacji premiery. Adaptacja ta może byd dokonana przez polskiego lub zagranicznego,
uznanego choreografa.
Rezultaty zadania:
1. Wzbogacenie repertuaru zawodowej polskiej sceny taoca o nowe spektakle o wysokiej
jakości artystycznej, różnorodne pod względem choreograficznym.
2. Rozwój zawodowy polskich tancerzy dzięki współpracy z uznanymi zagranicznymi i polskimi
choreografami.
3. Stymulacja współpracy artystów polskich i zagranicznych.

77

KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
Uprawnionymi wnioskodawcami są podmioty podlegające prawu polskiemu: paostwowe lub
samorządowe instytucje kultury, w tym instytucje współorganizowane przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, działające na podstawie Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej; organizacje pozarządowe: stowarzyszenia (wpisane do rejestru)
utworzone na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.
2017 poz. 210); fundacje utworzone na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach (Dz.U. 2016 poz. 40).
WYSOKOŚD DOTACJI :
Budżet programu w edycji 2021 wynosi 150 000 zł. W ramach programu organizator
dofinansowuje zakwalifikowany projekt maksymalną kwotą 75 000 zł.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
7 grudnia 2020 r.
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod numer 22 829 20 05 oraz na stronie
internetowej organizatora konkursu www.imit.org.pl/artykul/4480 .
KONTAKT:
Instytut Muzyki i Taoca
ul. Aleksandra Fredry 8 , 00-097 Warszawa
karolina.zakowska@imit.org.pl
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Otwarty konkurs w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
FUNDATOR:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Departament Funduszy Europejskich
CEL KONKURSU:
W ramach naboru nr 13/2020/FAMI dofinansowanie mogą otrzymad projekty mające na celu
wsparcie kandydatów na repatrianta i ich rodzin w przygotowaniach przed przyjazdem do
Polski w celu osiedlenia się.
Przykładowe działania mogą obejmowad kursy adaptacji kulturowej i społecznej, konsultacje
zawodowe (bez szkoleo zawodowych), uzupełnianie kwalifikacji, naukę języka polskiego,
wsparcie w kontaktach z oczekującą w Polsce gminą lub środowiskiem oraz uzupełniająco
przygotowanie społeczności lokalnej na przyjazd repatriantów.
NA CO MOŻNA OTRZYMAD DOFINANSOWANIE:
Przykładowe działania mogą obejmowad kursy adaptacji kulturowej i społecznej, konsultacje
zawodowe (bez szkoleo zawodowych), uzupełnianie kwalifikacji, naukę języka polskiego,
wsparcie w kontaktach z oczekującą w Polsce gminą lub środowiskiem oraz uzupełniająco
przygotowanie społeczności lokalnej na przyjazd repatriantów. Działania obejmujące
bezpośrednie wsparcie mogą byd udzielane wyłącznie osobom, wobec których można
udokumentowad perspektywę pobytu w Polsce w ramach repatriacji, tj. legitymujące się
przyrzeczeniem wydania wizy krajowej w celu repatriacji lub decyzją o zakwalifikowaniu do
wydania wizy krajowej w celu repatriacji (tzw. promesą). Wsparciem mogą zostad objęte
wszystkie osoby, które mają zamiar przybyd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wraz
z kandydatem na repatrianta.
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
O dofinansowanie mogą się ubiegad podmioty publiczne lub prywatne (z wyłączeniem osób
fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalnośd gospodarczą) prowadzące
działalnośd zarejestrowaną w jednym z paostw członkowskich Unii Europejskiej, organizacje
międzynarodowe lub Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża („MKCK”) lub
Międzynarodowa Federacja Krajowych Stowarzyszeo Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca.
UWAGA!
1) W ramach naboru nr 13/2020/FAMI wnioskodawca może złożyd tylko 1 wniosek.
Jednocześnie organizacja może figurowad jako partner tylko w 2 projektach innych
organizacji/instytucji.
2) Redukcja wartości projektu podczas oceny wniosków do kwoty poniżej 300 000 PLN nie
spowoduje odrzucenia wniosku.
3) W przypadku składania wniosku w partnerstwie należy wypełnid, dodatkowo, oddzielną
zakładkę w budżecie z szacunkowymi kosztami każdego członka partnerstwa.
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WYSOKOŚD DOTACJI :
Minimalna całkowita wartośd takiego projektu musi wynieśd 300 000 PLN. W przypadku
projektów wybranych w otwartym naborze, w tym projektów organizacji pozarządowych,
dofinansowanie z Funduszu nie przekroczy 75% całkowitych kosztów kwalifikowanych
projektu. Pozostałe dofinansowanie projektów musi byd zapewnione przez beneficjentów/
partnerów projektów. Organizacje pozarządowe mogą wnioskowad o dodatkowe
dofinansowanie z budżetu paostwa w wysokości maks. 10%.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
11 grudnia 2020 r., do godz. 16.00
Uwaga! Maksymalny czas realizacji projektu dla tego naboru to 24 miesiące.
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod numer 22 601 42 48 oraz na stronie
internetowej organizatora konkursu www.fundusze.mswia.gov.pl/ue/naboryprojektow/fundusz-azylu-migracji/15845,Ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramachFunduszu-Azylu-Migracji-i-Integracji-1320.html .
KONTAKT:
Departament Funduszy Europejskich
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa
fundusze.kontakt@mswia.gov.pl
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Małe projekty „4x3 - prosta sprawa!"
FUNDATOR:
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
O PROGRAMIE:
Poprzez formę dotacji „4x3 prosta sprawa!” PNWM w uproszczony sposób wspiera małe
projekty, takie jak publikacje, wystawy, koncerty i inne formaty, których nie można rozliczyd
według stawek zryczałtowanych i na podstawie list uczestników.
NA CO MOŻNA OTRZYMAD DOFINANSOWANIE:
Wnioskodawcy mają pełną swobodę w doborze tematu i formy. Projekt musi jednak spełnid
podstawowe warunki:
1. Odnosi się bezpośrednio do wymiany młodzieży.
2. Płyną z niego korzyści dla wymiany młodzieży z Polski i Niemiec.
3. Przynosi organizacji/ szkole wymierne efekty.
4. Popularyzuje ideę wymiany, zarówno poprzez dobór formy, jak i grupy odbiorców.
WYSOKOŚD DOTACJI :
Maksymalna kwota dofinansowania PNWM wynosi 3000 złotych lub 1000 euro. Przy jej
założeniu i wymaganym wkładzie własnym w wysokości minimum 10%, całkowite koszty
projektu wynoszą 3333 złotych lub 1111 euro. Z tych liczb wynika nazwa dotacji: „4x3 prosta
sprawa!”, a w języku niemieckim „4x1 ist einfacher!”.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
31 grudnia 2020 r.





DODATKOWE INFORMACJE:
W przypadku wnioskowania o dotację „4×3 – prosta sprawa!” nie potrzebują Paostwo
żadnych formularzy. Wystarczy, że wniosek będzie zawierał następujące informacje:
dokładny opis projektu: cel i grupa docelowa, metody, tematy, przydatnośd dla polskoniemieckiej wymiany młodzieży;
wyjaśnienie, jaki jest związek planowanego projektu z polsko-niemiecką wymiany młodzieży;
dokładny harmonogram czasowy, kosztorys i plan finansowania.
W rozliczeniu projektu w ramach „4×3 – prosta sprawa!” należy uwzględnid wszystkie wydatki
i źródła finansowania.
KONTAKT:
Tel.: 22 518 89 38
e-mail: dominika.gaik@pnwm.org
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Konkurs filmowy dla młodzieży – Postaw na słooce
FUNDATOR:
Fundacja Banku Ochrony Środowiska
CEL PROJEKTU:
Głównym celem projektu jest upowszechnienie wśród młodego pokolenia wiedzy na temat
korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł
energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.
Ważnym celem jest również przedstawienie praktycznych możliwości zastosowania ogniw
fotowoltaicznych w funkcjonowaniu domów jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz
budynków urzędowych oraz upowszechnienie tej wiedzy wśród społeczności lokalnych.
PRZEBIEG KONKURSU:
Konkurs odbywa się całkowicie on-line. Wszelkie materiały, szczegółowy plan działao do
wykonania i formularz raportowania się z wykonanych zadao dostępne są na platformie
internetowej www.postawnaslonce.pl .
Uczestnicy mogą też na bieżąco kontaktowad się z biurem organizacyjnym konkursu
telefonicznie, e-mailowo lub przez stronę internetową. Nie wymagamy przysyłania żadnych
materiałów pocztą ani osobistych wyjazdów poza szkołę.
Aby wziąd udział w konkursie należy w pierwszej kolejności utworzyd zespół konkursowy
składający się z maksymalnie dziesięciu uczniów ze szkoły i jednego opiekuna. Każda szkoła
może wystawid tylko jedną drużynę. Opiekun musi zarejestrowad zespół klikając w pole
ZAREJESTRUJ ZESPÓŁ na górze strony i wypełniając elektroniczny formularz.
Przebieg realizacji każdego zadania zespół musi opisad w raporcie. Dostęp do formularza
raportów możliwy jest po zarejestrowaniu zespołu i zalogowaniu się przez uczestnika.
Wszyscy członkowie zespołu mają dostęp do jednego, wspólnego sprawozdania. Tylko
uczniowie ze swoich kont mają możliwośd edycji raportu. Z konta opiekuna możliwy jest
jedynie wgląd do formularza, bez możliwości edycji. Po zrealizowaniu wszystkich zadao
i napisaniu raportów, nauczyciel zobowiązany jest wysład raport do oceny, klikając w przycisk
„prześlij do oceny” na samym dole formularza raportu.
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
Adresatami projektu są uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowym
wszystkich typów (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I stopnia) z całej Polski.
Jedną szkołę może reprezentowad tylko jeden zespół, mogący składad się z członków jednej
lub wielu klas.
Pośrednio adresatem projektu jest również społecznośd lokalna, dla której uczniowie
organizowad będą kampanie informacyjno-edukacyjne promujące wiedzę na temat
odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem ogniw fotowoltaicznych i ich
praktycznego zastosowania.
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NAGRODY:
W konkursie przewidziane są następujące nagrody przyznawane przez Zespół Sędziowski:
Trzy nagrody za zdobycie najwyższych wyników w pierwszym etapie, przyznawane uczniom
i nauczycielom.
Trzy nagrody za zdobycie najwyższych wyników w drugim etapie, przyznawane uczniom
i nauczycielom.
Trzy nagrody grand prix, za zdobycie najwyższych wyników łącznie za pierwszy i drugi etap,
przyznawane uczniom i nauczycielom.
Nagrody Główne i nagrody za etapy przyznawane będą oddzielnie w dwóch kategoriach:
szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
Łączna pula nagród wynosi 30 tys. zł.
Nagrody przyznawane są:
Członkom Zespołów Konkursowych.
Opiekunowi Zespołu.
Każdy uczestnik Zespołu otrzyma indywidualną nagrodę tej samej wartości, bez względu na
liczbę członków Zespołu, a jej wysokośd będzie uzależniona od miejsca zajętego przez Zespół.
Przyjmuje się, że Zespół liczy maksimum 10 osób.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
6 grudnia 2020 r.
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod numer 507 006 579 oraz na stronie
internetowej organizatora konkursu www.postawnaslonce.pl/o-konkursie/ .
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Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6 Rynek
Pracy Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu
opieki nad małymi dziedmi Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób
wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziedmi
FUNDATOR:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest wsparcie na rzecz osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad
małymi dziedmi, obejmujące:
- tworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, w tym dostosowanych do
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych
instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziedmi
w wieku do lat 3, tj.: w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego
opiekuna,
- dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziedmi do lat 3 do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą
o opiece nad dziedmi w wieku do lat 3,
- sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziedmi do lat 3 poprzez pokrycie kosztów
opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszonych
przez opiekunów dzieci do lat 3.
NA CO MOŻNA OTRZYMAD DOFINANSOWANIE:
W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziedmi do lat
3 w formie żłobków, klubów dziecięcych oraz u dziennego opiekuna możliwe są m.in.
następujące kategorie działao:
- dostosowanie pomieszczeo do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarnohigienicznych, bezpieczeostwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni
zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.,
- zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie
sanitarne, zabawki),
- zakup pomocy do prowadzenia zajęd opiekuoczo-wychowawczych i edukacyjnych,
specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju
i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym
uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego
projektowania,
- wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem; ,
- modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
- przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna, odbycie szkolenia uzupełniającego.
W ramach projektów przewidujących bieżące dofinasowanie opieki nad dziedmi do lat 3
w formie żłobków, klubów dziecięcych oraz u dziennego opiekuna możliwe są m.in.
następujące kategorie działao:
- zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziedmi do lat 3,

84

w tym np.: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziedmi do
lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka przez okres nie dłuższy 24 miesiące;
- inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad
dziedmi do lat 3.
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
Wnioski mogą składad tylko i wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego (gminy miejskie,
miejsko-wiejskie, wiejskie). Projekt może byd realizowany w partnerstwie z jednostkami
administracji publicznej/podmiotami ekonomii społecznej. W ramach naboru można złożyd
więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie.
WYSOKOŚD DOTACJI :
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie:
- ogółem: 25 222 600,00 zł w tym wsparcie finansowe EFS: 25 222 600,00 zł;
- maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie
projektu wynosi 85%;
- wkład własny 15%.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w terminie od dnia 11 maja 2020 r. do
31 grudnia 2020 roku do godziny 15.30. Wnioskodawca przesyła wniosek o dofinansowanie
projektu w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu
Informatycznego.
DODATKOWE INFORMACJE:
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/383
KONTAKT:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Tel. 61 62 66 192
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Indywidualna wymiana młodzieży #2amongmillions
FUNDATOR:
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest dofinansowanie indywidualnych spotkao: uczestnicy wymiany młodzieży
dofinansowanej przez PNWM, którzy nadal utrzymują kontakt, mogą uzyskad dotację do
kosztów odwiedzin. W spotkaniu biorą udział maksymalnie trzy osoby: gospodarz i do dwóch
gości w wieku od 18 do 26 lat; pobyt trwa od 4 do 14 dni. Uczestnicy/uczestniczki wymiany
mogą swobodnie zaplanowad program spotkania; ważne, aby w tym czasie lepiej poznad
codziennośd, kulturę, obyczaje i język kraju sąsiada. Jeśli gospodarz podejmuje gościa/ gości
w swoim domu, rodzina goszcząca zapewnia nieodpłatnie nocleg, wyżywienie oraz stosowną
opiekę. Gośd/ goście we własnym zakresie dba/-ją o ubezpieczenie niezbędne na czas udziału
w wymianie. Gośd/ goście i gospodarz zamieszczają relacje z wymiany na Instagramie (posty,
zdjęcia, nagrania itp.) dodając hashtag #2amongmillions i link do profilu PNWM. W programie
#2amongmillions można wziąd udział maksymalnie dwa razy: raz w roli gościa, raz –
gospodarza.
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
Wnioski mogą składad młodzi ludzie, którzy poznali się na projekcie wymiany młodzieży
dofinansowanym przez PNWM i nadal utrzymują kontakt.
WYSOKOŚD DOTACJI :
zwrot kosztów podróży gościa/gości od miejsca zamieszkania do miejsca pobytu w Niemczech
dla gościa/gości, w wysokości po 40 zł na dzieo pobytu w Niemczech.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
31 grudnia 2020 r.
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad dzwoniąc pod numer +48 22 5188910 oraz na stronie
internetowej organizatora konkursu www.pnwm.org/dotacja/indywidualna-wymianamlodziezy2amongmillions/ .
KONTAKT:
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
ul. Alzacka 18 03-972 Warszawa
Tel.: +48 22 5188910
E-mail: biuro@pnwm.org
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Fundusz na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Fund for Youth Employment) "Uwalnianie potencjału
młodzieży" (Unlocking Youth Potential) Fundusze Norweskie i EOG
FUNDATOR:
Ecorys Polska
CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest wsparcie projektów przeciwdziałających bezrobociu grup docelowych.
Konkurs obejmuje trzy główne obszary wsparcia:
- Innowacje i eksploracja: projekty, które koncentrują się na nowych, eksperymentalnych
rozwiązaniach
zwalczania bezrobocia wśród grup docelowych i zwiększania liczby trwałych miejsc pracy dla
młodych ludzi;
- Transfer know-how i dobrych praktyk: projekty, które koncentrują się na transferze knowhow
i dobrych praktyk
w zakresie inicjatyw na rzecz zatrudnienia młodzieży w krajach europejskich w celu tworzenia
lepszej jakości miejsc pracy i niższych stóp bezrobocia wśród młodzieży w grupach
docelowych;
- Analiza i badania: ponadnarodowe sieci badawcze, które dzielą się pomysłami, teoriami,
praktykami i doświadczeniami w zakresie oceny i przeprowadzania badao wpływu inicjatyw
mających na celu zatrudnienie młodzieży; a także wspólne wnioski współpracujących instytucji
badawczych planujących zwiększenie swoich możliwości poprzez wspieranie doktorantów w
zakresie badao wpływu. Międzynarodowe analizy i oceny interwencji skierowanych do
starszych (25+) młodzieży NEET, młodych kobiet NEET, długotrwale bezrobotnych i grup
defaworyzowanych, a także badania dotyczące skutków pandemii COVID-19 na grupy
docelowe to szczególne priorytety Funduszu.
Finansowanie jest udostępniane na inicjatywy mające na celu zapewnienie dostępu do
zatrudnienia, edukacji lub szkolenia następującym grupom docelowym:
- młodzież niekształcąca się, niepracująca ani nieszkoląca się (NEET) w wieku od 25 do 29 lat
mieszkająca w małych miastach, na przedmieściach lub na obszarach wiejskich;
- młode matki, które nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (NEET) w wieku od 25 do 29 lat;
oraz;
- długotrwale bezrobotni w wieku od 25 do 29 lat.
KTO MOŻE SKŁADAD WNIOSKI:
Wnioski mogą składad podmioty partnerskie – kwalifikowalnymi partnerami projektu mogą
byd podmioty, organizacje publiczne lub prywatne, komercyjne lub niekomercyjne
i pozarządowe, ustanowione jako osoby prawne, w tym między innymi:
- gminy, organizacje będące częścią gmin, związki gmin;
- regiony, organizacje będące częścią struktur regionalnych; stowarzyszenia regionów;
- jednostki organizacyjne rządu centralnego, organizacje częściowo finansowane przez
jednostki administracji centralnej, przedsiębiorstwa paostwowe, organizacje paostwowe;
- publiczne i prywatne instytucje edukacyjne i badawcze;
- organizacje społeczeostwa obywatelskiego, organizacje non-profit, przedsiębiorstwa
społeczne, stowarzyszenia interesów osoby prawne, fundacje i fundusze kapitałowe;
- spółki komercyjne;
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- spółdzielnie (produkcyjne, mieszkaniowe, konsumenckie);
- organizacje wspierające biznes (inkubatory, centra start-upów itp.); oraz
- partnerzy społeczni (związki zawodowe, stowarzyszenia branżowe, stowarzyszenia
pracodawców, izby handlowo-przemysłowe). Partnerami projektów mogą byd podmioty
mające siedzibę w jednym z 15 Paostw-Beneficjentów Funduszy Norweskich lub EOG lub
w Irlandii, Włoszech lub Hiszpanii. Konsorcjum projektu potrzebuje co najmniej jednego
partnera-beneficjenta, aby mogło zostad uznane za kwalifikowalne. Nie ma ograniczeo co do
maksymalnej liczby partnerów-beneficjentów. Za korzystne uważa się utworzenie konsorcjów
projektowych z większą liczbą członków niż minimum. Jednak wielkośd partnerstwa musi byd
należycie uzasadniona, aby odzwierciedlid konkretny zakres projektu, a także umożliwid
zarządzanie.
WYSOKOŚD DOTACJI :
- budżet 11 500 000 EUR;
- dofinansowanie do 85%;
- dotacje 1 000 000-2 000 000 EUR.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 5 stycznia 2021 roku. Wniosek należy złożyd
w języku angielskim drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu operatora funduszu
(EGREG) https://www.egregsystem.info/fundforyouthemployment/.
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskad na stronie internetowej organizatora konkursu :
https://eeagrants.org/news/were-looking-best-projects-fight-youthunemployment-europe
KONTAKT:
Ecorys Polska
ul. Solec 38 00-394 Warszawa
Tel. +48 22 / 339 36 40
E-mail: ecorys@wecorys.pl
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AKTUALNE OFERTY STYPENDIALNE
Stypendia krajowe
Zobaczcie kilka letnich ofert stypendiów w Polsce:


Stypendium Dziennikarskie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej 2020
Dla absolwentów
Zasięg: ogólnopolskie
Termin składania wniosków: 20 listopada 2020 r.
www.fwpn.org.pl
joanna.czudec@sdpz.org



Stypendium im. Stanisława Wyspiaoskiego 2020
Dla uczniów, studentów
Zasięg: ogólnopolskie
Termin składania wniosków: 28 listopada 2020 r.
www.stypendiumwyspianskiego.pl
kontakt@stypendiumwyspianskiego.pl



Stypendium Lechickie 2020
Dla studentów
Zasięg: wielkopolskie
Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r.
www.lechia.org
k.lechiapoznan@gmail.com



Wyszehradzkie Rezydencje Literackie 2021
Dla studentów, absolwentów, doktorantów
Zasięg: ogólnopolskie
Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r.
www.villa.org.pl
pawel.lyzwinski@villa.org.pl



Starogard Gdaoski – stypendia kulturalne 2020
Dla uczniów, studentów, absolwentów
Zasięg: ogólnopolskie, pomorskie
Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r.
www.starogard.pl
ratusz@um.starogard.pl
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Program START dla młodych naukowców
Dla naukowców
Zasięg: ogólnopolskie
Termin składania wniosków: 18 grudnia 2020 r.
www.fnp.org.pl
krystyna.frak@fnp.org.pl



Stypendium Fundacji Rodzin Górniczych
Dla uczniów, studentów
Zasięg: ogólnopolskie
Termin składania wniosków: 31 grudnia 2020 r.
www.fundacjafrg.pl
fundacjafrg@wp.pl



Program stypendialny ADAMED SmartUP – 7 edycja
Dla uczniów
Zasięg: ogólnopolskie
Termin składania wniosków: 15 stycznia 2021 r.
www.adamedsmartup.pl
kontakt@adamedsmartup.pl



Stypendia Rządu RP dla Młodych Naukowców
Dla: studentów, absolwentów, naukowców
Zasięg: ogólnopolskie
Termin składania wniosków: 1 marca 2021 r.
www.studium.uw.edu.pl
stypendia.studium@uw.edu.pl

Stypendia zagraniczne
Po drugie, polecamy nowe propozycje stypendiów zagranicznych:


Staże im. Roberta Schumana w Parlamencie Europejskim 2020
Dla studentów, absolwentów
Zasięg: Unia Europejska
Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r.
www.europarl.europa.eu
PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu
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Program CEEPUS – Stypendia Freemover 2020/2021
Dla studentów, doktorantów, naukowców
Zasięg: Europa
Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r.
biuro@nawa.gov.pl
www.nawa.gov.pl



Wrocław: Stypendium dla studentów na studia zagraniczne (sem. letni) 2020/21
Dla studentów
Zasięg: Cały świat
Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r.
www.wca.wroc.pl
monika.ploszaj@um.wroc.pl



DAAD – Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla studentów 2021
Dla studentów
Zasięg: Niemcy
Termin składania wniosków: 1 grudnia 2020 r.
www.daad.pl
daad@daad.pl



Stypendia Google dla kobiet i osób z niepełnosprawnościami 2020
Dla studentów
Zasięg: Europa
Termin składania wniosków: 4 grudnia 2020 r.
generationgoogle-emea@google.com
www.buildyourfuture.withgoogle.com



Program stypendialny dla liderów społecznych – instytut Kanthari w Indiach
Dla studentów, absolwentów oraz innych osób
Zasięg: Indie
Termin składania wniosków: 31 grudnia 2020 r.
www.kanthari.org
info@kanthari.org



Program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” 2020/21
Dla absolwentów oraz innychosób
Zasięg: Europa
Termin składania wniosków: 31 grudnia 2020 r.
support@erasmus-entrepreneurs.eu
www.erasmus-entrepreneurs.eu



Stypendia Julia Henriëtte Jaarsma-Adolfs na Uniwersytecie w Amsterdamie 2021
Dla studentów, absolwentów
Zasięg: Niderlandy
Termin składania wniosków: 15 stycznia 2021 r.
www.uva.nl
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Stypendium na studia magisterskie i doktoranckie na CEU 2021/22
Dla studentów, absolwentów
Zasięg: Austria
Termin składania wniosków: 2 lutego 2020 r.
www.ceu.edu
finaid@ceu.edu



Stypendia na studia licencjackie z dziedziny matematyki w Kanadzie 2021
Dla studentów
Zasięg: Kanada
Termin składania wniosków: 10 lutego 2021 r.
www.uwaterloo.ca



Science@Leuven Scholarships – stypendia magisterskie na Uniwersytecie Lowaoskim
2021/22
Dla studentów, absolwentów.
Zasięg: Belgia
Termin składania wniosków: 15 lutego 2021 r.
www.wet.kuleuven.be



Program Stypendialny Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) 2020/21
Dla studentów, doktorantów, absolwentów.
Zasięg: Niemcy
Termin składania wniosków: 5 marca 2021 r.
www.sds.org.pl
stypendia@sds.org.pl



Stypendium „Freigeist” dla młodych badaczy w Niemczech 2020
Dla naukowców
Zasięg: Niemcy
Termin składania wniosków: 1 kwietnia 2021 r.
www.volkswagenstiftung.de
info@volkswagenstiftung.de



Stypendium im. Alberta Einsteina 2021/22
Dla studentów, doktorantów, absolwentów, naukowców.
Zasięg: Niemcy
Termin składania wniosków: 15 maja 2021 r.
www.einsteinforum.de
einsteinforum@einsteinforum.de
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Potrzebujesz pomocy?

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzi doradztwo dla
organizacji trzeciego sektora w zakresie:
- poszukiwania źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki krajowe,
środki unijne, programy Unii Europejskiej i inne)
- konsultacji założeo projektowych (cele, działania, rezultaty, harmonogram, budżet)
- pomocy w kreowaniu pomysłów projektowych
- tworzenia i prowadzenia projektów partnerskich.
Doradztwo prowadzone jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.
KONTAKT:
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Urząd Miasta Leszna
Al. Jana Pawła II 21a
tel. 65 529 54 03
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Więcej informacji, zajdziesz na naszej stronie w zakładce ”FUNDUSZE”
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