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Po co i dlaczego 
piszemy wnioski 
do programów 
dotacyjnych?

● żeby zdobyć pieniądze na realizację 
nowych pomysłów

● żeby zdobyć pieniądze na 
dofinansowanie prowadzonej 
działalności

● bo organizator oczekuje, że będziemy 
pozyskiwać pieniądze

● żeby pokazać, że próbujemy
● bo może się uda
● …?



Programy Ministra 
Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego



Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

● Programy z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej
● Programy z zakresu literatury i promocji czytelnictwa
● Programy z zakresu dziedzictwa kulturowego
● Programy infrastrukturalne
● Inne programy



Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego
● Ochrona zabytków – 112.125.000 zł
● Muzyka – 25.000.000 zł
● Teatr i taniec – 11.500.000 zł
● Sztuki wizualne – 5.750.000 zł
● Film – 5.750.000 zł
● Edukacja artystyczna – 2.875.000 zł
● Zamówienia kompozytorskie – 2.300.000 zł
● Kolekcje muzealne – 3.450.000 zł
● Literatura – 4.025.000 zł
● Promocja czytelnictwa – 5.750.000 zł



Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego
● Wspieranie działań muzealnych – 6.325.000 zł
● Kultura ludowa i tradycyjna – 7.325.000 zł
● Ochrona zabytków archeologicznych – 2.300.000 zł
● Infrastruktura kultury – 32.200.000 zł
● Infrastruktura szkolnictwa artystycznego – 16.100.000 zł
● Infrastruktura domów kultury – 9.200.000 zł
● Kultura dostępna – 5.750.000 zł
● Kultura interwencje - 10.000.000 zł



Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego
● Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży - 4.025.000 zł
● Rozwój sektorów kreatywnych - 5.175.000 zł
● Partnerstwo dla książki - 5.100.000 zł
● Badanie polskich strat wojennych - 1.150.000 zł
● Miejsca pamięci narodowej za granicą - 2.300.000 zł
● Conrad 2017 - 3 .450.000 zł
● Nowowiejski 2017 - 1.150.000 zł



Nowe programy 
MKiDN



Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży
● wspieranie wartościowych i w pełni profesjonalnych wydarzeń artystycznych 

o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, powstających z myślą o 
dzieciach i młodzieży

Rozwój sektorów kreatywnych

● rozwój polskich sektorów kultury i kreatywnych i wzmacniania ich 
konkurencyjności zarówno na arenie UE jak i poza nią



Badanie polskich strat wojennych
● wsparcie działalności instytucji w kwestii badań proweniencyjnych odnośnie 

strat wojennych poniesionych w zakresie zbiorów artystycznych

Partnerstwo dla książki

● poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach oraz wzmocnienie 
kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek



Miejsca pamięci narodowej za granicą
● dążenie do zapewnienia godnego miejsca spoczynku naszym poległym 

i pomordowanym oraz troska i opieka nad miejscami pochówku znajdującymi 
się poza granicami kraju

Wspieranie samorządowych instytucji 
kultury 
– opiekunów miejsc pamięci● wspieranie samorządów w zapewnianiu stabilnej opieki nad najważniejszymi 

miejscami pamięci, stanowiącymi materialne świadectwo wydarzeń kluczowych 
dla narodowej tożsamości



Wspieranie opieki nad miejscami pamięci 
i trwałymi upamiętnieniami w kraju
● zaangażowanie w opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami jak 

największej liczby różnych podmiotów, w celu zwiększenia wiedzy o historii 
naszego kraju, zwłaszcza o jej najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych 
aspektach, i dzięki temu wzmocnienie świadomości obywatelskiej i postaw 
patriotycznych



Kultura cyfrowa
● udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów 

cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, 
uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego. 
Program jest kontynuacją, rozpoczętego w 2016 r., pilotażowego programu 
„Kultura cyfrowa”, rozszerzonego w roku 2017 o możliwość realizacji 
projektów edukacyjnych dotyczących wykorzystania zasobów cyfrowych.



Stypendia



Stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu 
upowszechniania kultury  

● cykliczne świadczenie finansowe,
● przyznawane osobom fizycznym
● zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką 

nad zabytkami
● na realizację określonego przedsięwzięcia



Stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu 
upowszechniania kultury  

Stypendia twórcze:
● literatura
● sztuki wizualne
● muzyka
● taniec
● teatr
● film
● opieka nad zabytkami
● twórczość ludowa



Stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu 
upowszechniania kultury  

Stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury:
● animacja i edukacja kulturalna,
● zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.



3.000 zł
miesięcznie 

od 3 do 12 miesięcy



Program 
Wieloletni 
NIEPODLEGŁA
na lata 
2017-2021



Założenia



Budowa kapitału społecznego
● Włączający charakter. Wspólnoty nie można budować odgórnie: zarządzeniami 

i ustawami.
● Istnienie wspólnoty staje się bowiem zagrożone bez więzi społecznych 

i wynikającego z nich kapitału społecznego.
● Kapitał społeczny - „zdolności obywateli do mobilizacji i łączenia zasobów, 

sprzyjającej kreatywności i wzmacniających wolę współpracy i porozumienia 
w osiąganiu wspólnych celów”.



Duma
● Poprzez program Niepodległa należy pokazać historię Polski, historię Polek 

i Polaków jako opowieść o zwykłych i niezwykłych ludziach, którzy tworzyli 
Państwo Polskie. 

● Ci ludzie różnili się w wielu rzeczach - poglądach, sposobach myślenia o Polsce, 
a jednocześnie swoją pracą pokazywali, że Polska jest dla nich dobrem 
wspólnym.

● Duma nie tylko z wysiłku militarnego i bohaterstwa żołnierzy i ludności 
cywilnej, ale także z codziennej pracy nad odbudową Państwa Polskiego, 
odradzania instytucji państwowych, powstawania szkół i uczelni wyższych, 
realizacji śmiałych projektów cywilizacyjnych (takich jak budowa
Gdyni czy Centralnego Okręgu Przemysłowego, z architektury i wzornictwa 
przemysłowego, z literatury i sztuki).



Radość ze wspólnoty
● Budowanie wspólnoty państwowej staje się możliwe, gdy istnieją silne  

wspólnoty o charakterze lokalnym i regionalnym. 
● Dlatego też świętowanie „wspólnego święta”, jakim jest odzyskanie przez 

Polskę niepodległości nie może być ograniczone do Warszawy, czy miast 
wojewódzkich.

● W ramach Programu Wieloletniego wspierane będą działania oddolne i lokalne 
prowadzone na różnych poziomach: od zachowywania pamięci rodzinnej, 
poprzez realizację projektów w małych miejscowościach po działania w 
serwisach społecznościowych.



Cele



Wzmocnienie poczucia wspólnoty 
obywatelskiej Polaków

1. Realizacja wysokiej jakości projektów upamiętniających stulecie odzyskania 
niepodległości

2. Włączanie obywateli we współtworzenie obchodów
3. Upowszechnianie opartego o wartości międzynarodowego wizerunku Polski



Włączanie obywateli we współtworzenie 
obchodów

Projekty regionalne i lokalne

A. Program dotacyjny „Koalicje dla Niepodległej” dla działań oddolnych 

B. Program dotacyjny „Niepodległa” dla samorządowych instytucji kultury 
i organizacji pozarządowych 



“Koalicje dla Niepodległej” 
dla działań oddolnych



Program dotacyjny „Koalicje dla 
Niepodległej” dla działań oddolnych

● Skierowany do instytucji kultury, które staną się promotorami aktywności 
społeczności lokalnej w tworzeniu oddolnych koalicji społecznych na rzecz 
projektów związanych z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości

● Nowatorski charakter programu, ponieważ włącza on w działania związane 
z rocznicą odzyskania niepodległości oddolne inicjatywy obywatelskie, a także 
inspiruje działania zakładające współpracę mieszkańców, instytucji oraz grup 
nieformalnych, podejmowaną na poziomie lokalnym



Program dotacyjny „Koalicje dla 
Niepodległej” dla działań oddolnych

● Wyłonienie, w ramach programu dotacyjnego, sieci operatorów,
którzy podejmą się prowadzenia działalności informacyjnej i szkoleniowej, 
skierowanej do przedstawicieli różnych podmiotów sektora kultury i 
przedstawicieli społeczności lokalnych, poruszającej lokalny kontekst 
obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

● Zadaniem operatora będzie m.in. organizacja konkursów na różnego rodzaju 
projekty kulturalne nawiązujące do obchodów odzyskania niepodległości, 
wyłonienie podmiotów realizujących inicjatywy i pomoc w ich 
przeprowadzeniu.



Program dotacyjny „Koalicje dla 
Niepodległej” dla działań oddolnych

● Program zakłada dwie uzupełniające się części: szkoleniową i konkursową.  
● Projekty lokalne wyłonione w konkursach mogą mieć różnorodny charakter: od 

lokalnych działań upamiętniających stulecie po projekty społeczno-kulturalne, 
dla których rocznica jest pretekstem do działań wspólnotowych. 

● Odbiorcami programu będą społeczności lokalne, których mieszkańcy będą 
tworzyć koalicje na rzecz projektów związanych z obchodami odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 



22,5 mln zł
w okresie 2017-2021



„Niepodległa” 
dla samorządowych instytucji 

kultury i organizacji 
pozarządowych



Program dotacyjny „Niepodległa” 
dla samorządowych instytucji kultury 
i organizacji pozarządowych
● Program będzie wspierać działania o charakterze kulturalnym, artystycznym, 

edukacyjnym, przygotowujące do godnego celebrowania setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem 
pamięci i tradycji rodzinnej, lokalnej i regionalnej, wpisanej i tworzącej historię 
odradzającego się Państwa Polskiego.



Program dotacyjny „Niepodległa” 
dla samorządowych instytucji kultury 
i organizacji pozarządowych
● Program będzie ogłaszany corocznie.
● Beneficjentami programu mogą być samorządowe instytucje kultury i 

organizacje pozarządowe.
● Nawiązanie współpracy z innymi podmiotami (takimi jak np. archiwa 

państwowe) będzie dodatkowo premiowane w kryteriach oceny programu.



Program dotacyjny „Niepodległa” 
dla samorządowych instytucji kultury 
i organizacji pozarządowych
1. Budowa pamięci zbiorowej Polaków, w której istotne miejsce mają doświadczenia 
regionalne i lokalne.

2. Upowszechnienie w wymiarze ponadregionalnym zróżnicowanych doświadczeń 
związanych z procesem odzyskania i budowy niepodległego państwa polskiego.

3. Upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem 
niepodległości na poziomie lokalnym i regionalnym.



28,5 mln zł
w okresie 2018-2021



Programy 
finansowane przez 
MKiDN realizowane 
przez państwowe 
instytucje kultury



Programy realizowane przez państwowe 
instytucje kultury (wybrane)

● Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne (NCK)
● Ojczysty - dodaj do ulubionych (NCK)
● Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży (NCK)
● Kultura - Interwencje (NCK)
● Bardzo Młoda Kultura (NCK)
● Chrzest966 (NCK)
● Teatr Polska (IT)
● Konkurs im. Jana Dormana (IT)
● Lato w teatrze (IT)



Programy realizowane przez państwowe 
instytucje kultury (wybrane)

● Patriotyzm jutra (MHP)
● Wolontariat dla dziedzictwa (NID)
● Edukacja medialna (NInA)
● Kraszewski. Komputery dla bibliotek (IK)
● Edukacja kulturalna bibliotekarzy (IK)
● Szkolenia dla bibliotekarzy (IK)
● Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej (PISF)



Programy 
finansowane przez 
podmioty 
niepubliczne



Seniorzy w akcji - Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”

● działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe
● przedsięwzięcia, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, 

włączają osoby starsze w dialog i współpracę z samorządem lokalnym, promują 
współpracę międzypokoleniową i wolontariat osób starszych

● przedsięwzięcia, które wnoszą nową jakość do działań angażujących osoby 
starsze w danej społeczności i mają potencjał do wypracowania skalowalnych 
rozwiązań i modeli działania w pracy z osobami starszymi

● Osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe 60+ i 35-
● do 12.000 zł

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności



Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Działaj lokalnie - Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

● wsparcie aktywności obywatelskiej i budowanie kapitału społecznego
● organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające na terenie 

miejscowości do 20 tys. mieszkańców 
● wnioski o dofinansowanie pomysłów w najbliższym Ośrodku Działaj Lokalnie
● do 6 tys. złotych



Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Równać szanse - Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

● wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie
● młodzi ludzie w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 tys. osób
● Ogólnopolski Konkurs Grantowy - organizacje pozarządowe, do 40 tys. zł
● Regionalny Konkurs Grantowy - organizacje pozarządowe, gminne domy 

kultury, biblioteki gminne i grupy nieformalne, do 8,5 tys. zł



Bank Ambitnej Młodzieży

● wnioskodawcy instytucjonalni pracujący z młodzieżą lub na rzecz młodzieży w 
wieku 13-26 lat

● uczenie określania potrzeb lokalnych społeczności, definiowania celów, 
tworzenia wspólnot zadaniowych, rozwiązywania problemów i realizowania 
zadań na poziomie lokalnym przez młodych ludzi kształtujących swoje postawy 
społeczne

● rozwój i edukacja, aktywność gospodarcza, społeczna, obywatelska, kultura, 
historia i dziedzictwo narodowe

● do 15 tys. zł

Fundacja Banku Zachodniego WBK



Tu mieszkam, tu zmieniam

● zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej i poprawy jej estetyki, 
ochronę zabytków, pielęgnowanie i tworzenie miejsc pamięci, promocję i 
upamiętnienie postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne 
środowisko, budowanie wspólnot międzypokoleniowych i pogłębianie więzi 
lokalnych

● każdy może wziąć udział, ale swoją inicjatywę musi zgłosić za pośrednictwem 
instytucji lub organizacji pozarządowej, posiadającej osobowość prawną o 
charakterze niekomercyjnym

● 4, 7 lub 10 tys. zł

Fundacja Banku Zachodniego WBK



Fundacja BGŻ

Na dobry początek

● wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości 
oraz wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do 
rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci  z rodzin o niskim statusie 
społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej

● projekty edukacyjne dla dzieci 2-8 lat
● fundacje, stowarzyszenia, biblioteki oraz ośrodki kultury, sportu i rekreacji w 

małych miejscowościach
● do 10 tys. zł 



Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy

Program grantowy

● edukacja, rozwój lokalny
● w obszarze edukacji działania dot. dziedzictwa kulturowego i tradycji oraz 

twórczość artystycznej dzieci i młodzieży, m. in. warsztaty, szkolenia oraz 
konkursy i olimpiady

● wnioskodawcy muszą zarejestrować się w systemie najpóźniej na 10 dni 
roboczych od daty zakończenia naboru wniosków



Fundacja Aviva

To dla mnie ważne

● wsparcie dzieci do 13 roku życia w ich rozwoju, edukacji, zdobywaniu wiedzy 
oraz rozwijaniu swoich pasji i kompetencji (w tym kompetencji cyfrowych)

● doposażenie świetlic, zakup sprzętu edukacyjnego, pomocy naukowych, 
sprzętu pomagającego rozwijać dziecięce hobby, stworzenie aplikacji 
mobilnych pomagających w zdobywaniu wiedzy

● fundacje, stowarzyszenia, świetlice, szkoły, przedszkola, gminy, mieszkańcy
● nabór trwa do 21 maja 2017 r.



Tesco Polska, Fundacja Tesco Dzieciom

Decydujesz, pomagamy

● organizacje pozarządowe lub grupy mieszkańców, partnerstwa - organizacja 
pozarządowa + instytucja publiczna (np. biblioteka, dom kultury)

● projekty dotyczące m.in. wsparcia lokalnej aktywności na rzecz otoczenia – 
środowiska przyrodniczego, przestrzeni publicznej oraz jakości życia 
mieszkańców, edukacji dzieci i młodzieży, kształtowania umiejętności miękkich 
wśród młodzieży i studentów oraz ochrony i promocji zdrowia oraz aktywnego 
stylu życia – projekty skierowane na budowanie zdrowych nawyków dzieci, 
młodzieży i dorosłych

● 5 tys. zł (160 grantów) 
● ostatecznego wyboru projektów dokonują w głosowaniu klienci sieci Tesco



Zakłady drobiarskie Cedrob S. A.

Konkurs grantowy na projekty społeczne

● wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną
● projekty edukacyjne, naukowe, kulturowe, sportowe oraz inicjatywy społeczne
● kategorie: Nauka i rozwój, Edukacja i sport, Kultura, Inicjatywa społeczna.
● stowarzyszenia i fundacje (z wyłączeniem fundacji firm), instytucje kultury, 

uczelnie, organizacje sportowe, związki wyznaniowe, jednostki samorządu 
terytorialnego oraz jednostki służb mundurowych

● dotacje do 30 tys. zł, łączna pula 700 tys. zł



Virgin Mobile

Virgin Mobile Academy

● rozwój biznesu z obszaru kultury i sztuki, np. nietypowy festiwal, wystawy, 
aplikacje mobilne albo przestrzeń do spotkań dla ludzi kreatywnych

● osoby prywatne, instytucje
● projekty nowe oraz trwające
● jedna nagroda w wys. 100 zł



Jak przebiega 
procedura oceny 
wniosków 
w programach 
MKiDN?



Jak napisać 
wniosek, żeby 
trafiał w kryteria?



Dziękuję za uwagę. 
Zapraszam na moją stronę MenedżerKultury.pl


