A Rozwój infrastruktury kultury – priorytet 1 - Infrastruktura
kultury
Celem priorytetu jest zatem stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia
działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji
kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.
Uprawnieni wnioskodawcy:
1) samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem domów kultury, centrów kultury oraz
ośrodków kultury;
2) państwowe instytucje kultury;
3) jednostki samorządu terytorialnego;
4) organizacje pozarządowe;
5) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
Budżet:
28 000 000 zł
Instytucja zarządzająca:
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN
Informacje telefoniczne dotyczące priorytetu udzielane są w godzinach: 10.00-14.00 przez
następujące osoby:
• Maciej Opiłowski - tel. 22 42 10 460, mopilowski@mkidn.gov.pl
• Marek Szladowski - tel. 22 42 10 394, mszladowski@mkidn.gov.pl
• Paweł Stułka - tel. 22 42 10 412, pstulka@mkidn.gov.pl

A Rozwój infrastruktury kultury – priorytet 2 – Infrastruktura
szkolnictwa artystycznego
Celem priorytetu jest zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia
artystycznego poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury szkół, placówek i uczelni
artystycznych.
Uprawnieni wnioskodawcy:
1) uczelnie artystyczne;
2) publiczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość;
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3) niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość;
4) jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące publiczne
szkoły artystyczne, w przypadku szkół nie prowadzących samodzielnej księgowości;
5) podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w
przypadku szkół nie prowadzących samodzielnej księgowości;
6) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, wyłącznie jako organy
prowadzące szkoły artystyczne;
7) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie
pobierania nauki poza miejscem stałego za mieszkania;
8) placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.
Budżet:
14 000 000 zł
Instytucja zarządzająca:
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN
Informacje telefoniczne dotyczące priorytetu udzielane są w godzinach: 10.00-14.00 przez
następujące osoby:
• Marek Szladowski - tel. 22 42 10 394, mszladowski@mkidn.gov.pl
• Maciej Opiłowski - tel. 22 42 10 460, mopilowski@mkidn.gov.pl

A Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura domów kultury
Celem priorytetu 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.
Uprawnieni wnioskodawcy:
1) domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status
samorządowej instytucji kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez
ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
2) jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące dla
podmiotów, o których mowa w punkcie 1.
Budżet:
8 000 000 zł
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Instytucja zarządzająca:
Narodowe Centrum Kultury
• Anna Kozak - tel. 22 21 00 122, akozak@nck.pl
• Małgorzata Kieza - tel. 22 21 00 110, mkieza@nck.pl
• Justyna Smolińska – tel. 22 21 00 189, jsmolinska@nck.pl
• Anna Pasznik - tel. 22 21 00 130, apasznik@nck.pl
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