A Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków
Celem priorytetu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane
poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich
udostępnianie na cele publiczne.
Uprawnieni wnioskodawcy:
1) O dofinansowanie w ramach priorytetu mogą ubiegać się podmioty prawa polskiego –
osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne,
będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające
taki zabytek w trwałym zarządzie.
2) W przypadku zadań określonych w § 1 ust. 1 pkt. 2 o dofinansowanie ubiegać mogą
się wyłącznie wnioskodawcy, których działalność nie jest finansowana ze środków
publicznych.
3) O dofinansowanie w ramach priorytetu nie mogą ubiegać się państwowe instytucje
kultury, publiczne szkoły oraz uczelnie wyższe, uczelnie artystyczne oraz inne podmioty,
o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.
Budżet:
82 000 000 zł
Instytucja zarządzająca:
Departament Ochrony Zabytków MKiDN
Informacje telefoniczne dotyczące priorytetu udzielane są w godzinach 10.00-14.00 przez
następujące osoby:
Telefony na centralę:
(22) 848 10 48
(22) 848 13 19
(22) 646 05 27
• Katarzyna Stasiak - wew. 203, kstasiak@mkidn.gov.pl
• Małgorzata Chojnacka - wew. 114, mchojnacka@mkidn.gov.pl
• Joanna Narkiewicz-Siwek - wew. 109, jsiwek@mkidn.gov.pl
• Michalina Romańska - wew. 112, mromanska@mkidn.gov.pl
• Bartosz Dudek - wew. 202, bdudek@mkidn.gov.pl
• Monika Skomorowska - wew. 104, mskomorowska@mkidn.gov.pl

A1

A Dziedzictwo kulturowe - Wspieranie działań muzealnych
Celem priorytetu jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad
muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także - prezentacji zbiorów w postaci
atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych.
Uprawnieni wnioskodawcy:
1) samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez
ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
2) organizacje pozarządowe;
3) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
Budżet:
5 500 000 zł
Instytucja zarządzająca:
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Informacje telefoniczne dotyczące priorytetu udzielane są w godzinach 9.00-15.00 przez
następujące osoby:
• Katarzyna Skomorucha - tel. 22 25 69 631, kskomorucha@nimoz.pl
• Maja Margasińska – tel. 22 25 69 630, mmargasinska@nimoz.pl

A Dziedzictwo kulturowe - Kultura ludowa
Celem priorytetu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk z zakresu szeroko pojętej
kultury ludowej.
Uprawnieni wnioskodawcy:
1) samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez
ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
2) organizacje pozarządowe;
3) podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
4) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

A2

Budżet:
3 500 000 zł
Instytucja zarządzająca:
Departament Narodowych Instytucji Kultury MKiDN
Informacje telefoniczne dotyczące priorytetu udzielane są w godzinach 10.00-14.00 przez
następujące osoby:
• Dorota Ząbkowska - tel. 22 42 10 351, dzabkowska@mkidn.gov.pl

A Dziedzictwo kulturowe - Ochrona dziedzictwa kulturowego
za granicą
Celem priorytetu jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa
kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz
upowszechnianie wiedzy na jego temat.
Uprawnieni wnioskodawcy:
1) państwowe instytucje kultury;
2) samorządowe instytucje kultury;
3) archiwa państwowe;
4) organizacje pozarządowe;
5) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
Budżet:
4 000 000 zł
Instytucja zarządzająca:
Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN
• Krystyna Sałańska - tel.22 42 10 569, ksalanska@mkidn.gov.pl

A Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków archeologicznych
Celem priorytetu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie
kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących nieinwazyjne badania archeologiczne,
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ewidencję i inwentaryzację zabytków archeologicznych oraz opracowanie i publikację
wyników przeprowadzonych badań archeologicznych.
Uprawnieni wnioskodawcy:
1) samorządowe instytucje kultury;
2) państwowe instytucje kultury;
3) organizacje pozarządowe;
4) publiczne uczelnie akademickie;
5) niepubliczne uczelnie akademickie;
6) podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Budżet:
2 000 000 zł
Instytucja zarządzająca:
Narodowy Instytut Dziedzictwa
• Małgorzata Brzozowska - tel. 22 831 16 13 mbrzozowska@nid.pl

A Dziedzictwo kulturowe - Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa
kulturowego
Celem priorytetu jest zainicjowanie kompleksowego procesu cyfryzacji materialnych
zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków, obiektów muzealnych, archiwalnych,
bibliotecznych i audiowizualnych, znajdujących się pod opieką podmiotów spoza sfery
finansów publicznych, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku, lub
uczelni publicznych.
Uprawnieni wnioskodawcy:
1) organizacje pozarządowe;
2) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
3) uczelnie publiczne.
Budżet:
3 800 000 zł
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Instytucja zarządzająca:
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Informacje telefoniczne dotyczące priorytetu udzielane są w godzinach 9.00-15.00 przez
następujące osoby:
• Monika Czartoryjska - tel. 22 25 69 629, mczartoryjska@nimoz.pl
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