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Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych konkursów dotacyjnych, które mogą być 

dodatkowym źródłem finansowania działalności statutowej muzeów w Polsce. 

 

Podane informacje pochodzą z wcześniejszych ogłoszeń o naborach, mają więc charakter orientacyjny. 

Przed przystąpieniem do składania wniosku o dotację zawsze należy zapoznać się z aktualną 

dokumentacją konkursową, ponieważ mogły w niej zajść zmiany w stosunku do lat ubiegłych. Oprócz 

analizy wymagań merytorycznych, uwagę należy zwracać również na wymagania formalne, które 

często zmieniają się w kolejnych edycjach. 

 

Znaczna część wymienionych niżej konkursów dotacyjnych ma charakter cykliczny, czyli odbywa się co 

roku mniej więcej o tej samej porze. Trzeba jednak pamiętać, że terminy naborów także mogą ulegać 

zmianom w stosunku do poprzednich lat. Dodatkowo – w ciągu roku mogą pojawiać się także nowe 

konkursy, dlatego należy stale monitorować strony ich organizatorów, żeby nie stracić żadnej 

możliwości pozyskania środków. 

I FUNDUSZE KRAJOWE – PAŃSTWOWE CZ. 1 

 

1. PROGRAMY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
https://www.gov.pl/web/kultura/programy-2022  

 

Programy rządowe z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego są jednym z najważniejszych 

źródeł dofinansowania działalności kulturalnej w Polsce. Warto podkreślić, że są one kierowane przede 

wszystkim do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych, a instytucje kultury 

współprowadzone przez Ministra KiDN są wykluczone z udziału w większości z nich. Programy są 

szczególnie ukierunkowane na wsparcie projektów realizowanych „poza dużymi centrami kulturalnymi 

i gospodarczymi Polski, w regionach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury”, jednak podmioty 

zlokalizowane w dużych miastach również są uprawnione do ubiegania się o dotacje. 

 

Standardowo we wszystkich programach Ministra wymagany jest wkład własny, jednak z uwagi na 

ograniczenia w działalności instytucji kultury wynikające ze stanu pandemii, w naborze wniosków do 

programów na rok 2022 odstąpiono od tego wymogu jako koniecznego do spełnienia. Regulaminy 

większości programów określają preferowany minimalny procentowy poziom wkładu własnego w 

budżecie zadania na 20%. 

 

Przedstawione poniżej informacje o programach Ministra zostały podzielone na dwie części. W części 

pierwszej wymienione są te programy, których zakres merytoryczny wpisuje się w działalność 

statutową większości muzeów w Polsce, i w których muzea często są zarówno wnioskodawcami, jak 

i beneficjentami. W części drugiej zebrane zostały te programy, które mogą stanowić źródło dotacji na 

działania wybiegające poza standardową działalność większości muzeów, związane m.in. z muzyką, 

filmem czy teatrem. 

 

 

https://www.gov.pl/web/kultura/programy-2022
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1.1. Programy Ministra KiDN bezpośrednio związane z działalnością statutową 

muzeów (kolejność alfabetyczna)  

 

1.1.1. Program „Badanie polskich strat wojennych” 

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

 

Termin naboru: 30 listopada 2022 roku. 

 

Strategicznym celem programu jest wsparcie działalności instytucji w kwestii badań proweniencyjnych 

odnośnie do strat wojennych poniesionych w związku z II wojną światową z terenów Polski w granicach 

po 1945 r., w zakresie zbiorów pochodzących z kolekcji publicznych, prywatnych i związków 

wyznaniowych.  

 

Kto może aplikować? 

• państwowe instytucje kultury;  

• samorządowe instytucje kultury;  

• organizacje pozarządowe;  

• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;  

• państwowe uczelnie wyższe oraz ich osoby prawne. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• Zadanie nr 1: kwerendy krajowe i/lub zagraniczne wraz z opracowaniem; 

• Zadanie nr 2: digitalizacja i/lub pozyskanie cyfrowych kopii źródeł dot. strat wojennych (w tym 

ze zbiorów własnych oraz innych instytucji krajowych i/lub zagranicznych); 

• Zadanie nr 3: publikacje (drukowane i/lub elektroniczne) z zakresu strat wojennych i/lub 

historii wojennej i/lub tuż powojennej instytucji i/lub kolekcji, w tym opracowanie własne oraz 

wydanie dokumentów źródłowych z krytycznym komentarzem; 

• Zadanie nr 4: konferencja naukowa z/lub bez publikacji pokonferencyjnej, szkolenie z zakresu 

prowadzenia badań proweniencyjnych i/lub badania strat wojennych; 

• Zadanie nr 5: działania popularyzatorskie dotyczące badania strat wojennych i/lub badań 

proweniencyjnych: strona internetowa, wystawy z/lub bez towarzyszącego katalogu; 

• Zadanie nr 6: zadania kompleksowe obejmujące zakresem więcej niż jedno z zadań nr. 1–5. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 5.000 zł do 100.000 zł w zadaniach nr 1–5; 

• Od 10.000 zł do 300.000 zł w zadaniu nr 6. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• 20%. 

 

1.1.2. Program „Edukacja kulturalna” 

https://www.gov.pl/web/kultura/edukacja-kulturalna5  

 

Termin naboru: 30 listopada 2022 roku. 

 

https://www.gov.pl/web/kultura/badanie-polskich-strat-wojennych2
https://www.gov.pl/web/kultura/badanie-polskich-strat-wojennych5
https://www.gov.pl/web/kultura/edukacja-kulturalna5
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Strategicznym celem programu jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla 

rozwoju kapitału społecznego. Wsparcie finansowe kierowane będzie do projektów, obejmujących 

działania edukacyjno-animacyjne, stymulujące kreatywność i aktywizujące twórczo uczestników 

reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne. 

 

Kto może aplikować? 

• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);  

• organizacje pozarządowe; 

• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;  

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• Zadanie nr 1: projekty wykorzystujące różne formy ekspresji, rozwijające kreatywność 

i umiejętności twórcze uczestników, w tym przeglądy i festiwale amatorskie oraz zadania 

o charakterze integracyjnym, oparte na współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych; 

• Zadanie nr 2: przedsięwzięcia oparte na współpracy z przedszkolami i szkołami, wspomagające 

realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczania przedmiotów 

artystycznych; 

• Zadanie nr 3: zadania podnoszące kwalifikacje kadr kultury i nauczycieli, rozwijające 

kompetencje w zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych, zawierające 

komponent praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności; 

• Zadanie nr 4: tworzenie i prowadzenie kompleksowych działań z zakresu edukacji kulturalnej 

skierowanych do osób dorosłych, w szczególności wykorzystującej formułę tzw. 

„uniwersytetów ludowych”. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 30.000 zł do 500.000 zł. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• 20%. 

 

1.1.3. Program „Groby i cmentarze wojenne w kraju” 

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

 

Termin naboru: 30 listopada 2022 roku. 

 

Strategicznym celem programu jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii 

Polski związanych z walką i męczeństwem. 

 

Kto może aplikować? 

Wyłącznie podmioty sprawujące opiekę nad grobem lub cmentarzem wojennym, którego dotyczy 

wniosek:  

• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);  

• organizacje pozarządowe;  

• jednostki samorządu terytorialnego;  

https://www.gov.pl/web/kultura/groby-i-cmentarze-wojenne-w-kraju4
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• uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne;  

• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• Zadanie nr 1: utrzymanie, zapewnienie właściwego stanu lub urządzenie grobu lub cmentarza 

wojennego; 

• Zadanie nr 2: zadania badawcze, dokumentacyjne, edukacyjne i popularyzatorskie; 

• Zadanie nr 3: zadanie multidyscyplinarne – dotyczy łączenia zadań nr 1 i nr 2; 

• Zadanie nr 4: zadania związane z infrastrukturą grobów i cmentarzy wojennych. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 10.000 zł do 300.000 zł. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• 20%. 

 

1.1.4. Program „Infrastruktura kultury” 

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

 

Termin naboru: 30 listopada 2022 roku. 

 

Strategicznym celem programu jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności 

kulturalnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych 

podmiotów działających w tym obszarze. 

 

Kto może aplikować? 

 

• organizacje pozarządowe; 

• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; 

• państwowe instytucje kultury w tym instytucje współprowadzone przez ministra i JST wpisane 

w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest minister; 

• samorządowe instytucje kultury, w tym instytucje współprowadzone przez JST i ministra 

wpisane do rejestru organizatorów samorządowych, z wyjątkiem:  

− domów kultury, ośrodków kultury, centrów kultury i sztuki; 

− bibliotek posiadających status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą 

domy kultury, ośrodki kultury, centra kultury i sztuki;  

− gminnych bibliotek publicznych będących samodzielnymi instytucjami kultury oraz 

gminnych instytucji kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie 

biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska 

i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 

100 tys. mieszkańców; 

• jednostki samorządu terytorialnego z wyjątkiem organów prowadzących dla instytucji 

wymienionych w podpunkcie powyżej. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• Zadanie nr 1: budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont wraz z zakupem niezbędnych 

urządzeń budowlanych i wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej; 

https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury2
https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury5
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• Zadanie nr 2: zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej; 

• Zadanie nr 3: przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, 

w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analiz oddziaływania na 

środowisko. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 300.000 zł do 5.000.000 zł w zadaniu nr 1; 

• Od 50.000 zł do 5.000.000 zł w zadaniach nr 2–3. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• 20%. 

 

1.1.5. Program „Kultura cyfrowa” 

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

 

Termin naboru: 30 listopada 2022 roku. 

 

Strategicznym celem programu jest digitalizacja i udostępnianie w internecie zasobów bibliotecznych, 

archiwalnych, zabytkowych, muzealnych oraz audiowizualnych wraz z zapewnieniem bezpiecznej i 

długookresowej archiwizacji zasobów cyfrowych. 

 

Kto może aplikować? 

• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);  

• organizacje pozarządowe;  

• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• Zadanie nr 1: udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, 

bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych; 

• Zadanie nr 2: zadanie interdyscyplinarne obejmujące digitalizację wraz z przeprowadzeniem 

niezbędnych prac konserwatorskich, opracowanie, udostępnianie i ponowne wykorzystywanie 

zasobów dziedzictwa kulturowego. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 20.000 zł do 400.000 zł. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• 20%. 

 

1.1.6. Program „Kultura dostępna” 

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

 

Termin naboru: 30 listopada 2022 roku. 

 

Strategicznym celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, 

skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. 

https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-cyfrowa5
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-dostepna6
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Celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym, które zapewniają całkowicie 

bezpłatny dostęp odbiorców do oferty kulturalnej.  

 

Kto może aplikować? 

• państwowe instytucje kultury;  

• samorządowe instytucje kultury;  

• uczelnie artystyczne;  

• publiczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość;  

• niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość;  

• 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 działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• Zadanie nr 1: dostosowanie merytoryczne oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, 

do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, 

zawierające komponent działań z odbiorcami, także w formie on-line; 

• Zadanie nr 2: działania uwzgledniające mobilność i/lub możliwość zdalnej prezentacji oferty 

kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej: przeniesienie oferty beneficjenta do miejsc i 

miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury i 

instytucji kultury lub pozyskanie przez beneficjenta wskazanej oferty na rzecz takich miejsc i 

miejscowości; 

• Zadanie nr 3: organizacja wyjazdów tematycznych mających na celu skorzystanie z oferty 

kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, w tym oferty instytucji kultury (takich jak teatry, 

muzea, kina, biblioteki, filharmonie, miejsca ważne dla kultury narodowej) i/lub działania 

multimedialne/on-line służące popularyzacji i udostępnianiu społecznościom lokalnym 

zasobów dóbr kultury. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 5.000 zł do 150.000 zł. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• 20%. 

 

1.1.7. Program „Kultura ludowa i tradycyjna” 

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

 

Termin naboru: 30 listopada 2022 roku. 

 

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

 

Kto może aplikować? 

• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);  

• organizacje pozarządowe; 

• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;  

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

1. Zadanie nr 1: dokumentacja, archiwizacja i jak najszersze udostępnianie unikalnych zjawisk 

z zakresu dziedzictwa kultur tradycyjnych; 

2. Zadanie nr 2: przygotowanie ekspertyz, opinii oraz programów ochrony dotyczących zjawisk 

kultur tradycyjnych, w tym prowadzenia ewaluacji, konsultacji społecznych związanych 

z realizacją postulatów Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego; 

3. Zadanie nr 3: publikacje związane z dokumentacją kultur tradycyjnych oraz współczesnych 

kontekstów ich funkcjonowania; 

4. Zadanie nr 4: animacja kulturowa i społeczna prowadzona w oparciu o materialne 

i niematerialne dziedzictwo kulturowe, wspomagająca lokalne społeczności w twórczych 

działaniach nawiązujących do miejscowych tradycji; 

5. Zadanie nr 5: działania edukacyjne, w tym: warsztaty, kursy, szkolenia dotyczące zagadnień 

szeroko pojętej kultury tradycyjnej; 

6. Zadanie nr 6: działania popularyzujące unikalne i żywe elementy kultur tradycyjnych, w tym 

konkursy, przeglądy, festiwale, wystawy, seminaria i konferencje; 

7. Zadanie nr 7: zadania o charakterze artystycznym i użytkowym, inspirowane tradycyjną 

twórczością, o charakterze interdyscyplinarnym i międzyśrodowiskowym; 

8. Zadanie nr 8: działania multimedialne, realizowane w całości on-line, prezentujące i 

popularyzujące zagadnienia szeroko pojętej kultury ludowej i tradycyjnej; 

9. Zadanie nr 9 pn. „Mistrz tradycji”: prowadzenie nauki – szkolenia przez konkretnego „mistrza” 

(przekaz bezpośredni wiedzy i umiejętności osobom szczególnie zainteresowanym praktyczną 

kontynuacją danej profesji) w zakresie różnych dziedzin niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego: literatura, muzyka, śpiew, taniec, sztuka, rękodzieło, rzemiosło ludowe, 

rzemiosło artystyczne, praktyka obrzędowa, tradycyjna uprawa i hodowla w tym potrawy 

obrzędowe oraz inne przejawy kultury spełniające kryteria niematerialnego dziedzictwa. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• od 20.000 zł do 300.000 zł w zadaniach nr 1–7; 

• od 20.000 zł do 150.000 zł w zadaniu nr 8; 

• od 12.000 zł do 20.000 w zadaniu nr 9. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• 20% w zadaniach nr 1–8; 

• 0% w zadaniu nr 9. 
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1.1.8. Program „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” 

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

 

Termin naboru: 30 listopada 2022 roku. 

 

Strategicznym celem programu jest wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi 

upamiętnieniami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo 

kluczowych wydarzeń z historii Polski. 

 

Kto może aplikować? 

Wyłącznie podmioty sprawujące opiekę nad miejscem pamięci, którego dotyczy wniosek:  

• 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. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• Zadanie nr 1: zapewnienie właściwego stanu miejsca pamięci narodowej i trwałego 

upamiętnienia; 

• Zadanie nr 2: zadania badawcze, dokumentacyjne, edukacyjne i popularyzatorskie; 

• Zadanie nr 3: zadanie multidyscyplinarne – dotyczy łączenia zadań nr 1 i nr 2; 

• Zadanie nr 4: zadania związane z infrastrukturą miejsca pamięci. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 10.000 zł do 300.000 zł. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• 20%. 

 

1.1.9. Program „Narodowa kolekcja sztuki współczesnej” 

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

 

Termin naboru: 30 listopada 2022 roku. 

 

Strategicznymi celami programu są: wspieranie rozwoju reprezentatywnych międzynarodowych 

kolekcji sztuki współczesnej o randze zbiorów narodowych oraz wspieranie wartościowych kolekcji 

sztuki współczesnej o randze regionalnej i ogólnopolskiej. 

 

Kto może aplikować? 

Wybrane podmioty z poniższych kategorii – należy zwrócić szczególną uwagę na dodatkowe warunki 

dotyczące wnioskodawców, umieszczone w regulaminie: 

• państwowe instytucje kultury; 

• samorządowe instytucje kultury; 

• instytucje kultury współprowadzone przez ministra i JST; 

• organizacje pozarządowe. 

 

https://www.gov.pl/web/kultura/miejsca-pamieci-i-trwale-upamietnienia-w-kraju4
https://www.gov.pl/web/kultura/narodowa-kolekcja-sztuki-wspolczesnej3
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Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• Zadanie nr 1: „ARCYDZIEŁA KOLEKCJI”; zakup dzieł sztuki oraz wykup depozytów w celu 

dopełnienia już istniejących kolekcji instytucji celem rozwoju działań statutowych; 

• Zadanie nr 2: „ROZWÓJ KOLEKCJI”; zakup dzieł  służących powstaniu nowych i rozwojowi 

istniejących kolekcji, w oparciu o przedstawiony długofalowy program budowy kolekcji oraz 

sposobu jej wykorzystania; 

• Zadanie nr 3: „KIERUNKI KOLEKCJI”; zakup dzieł sztuki służących rozbudowie i uzupełnieniu 

regionalnych kolekcji sztuki współczesnej dla stworzenia powiązanych z nimi programów 

edukacyjnych i promocyjnych. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 500.000 zł do 3.000.000 zł w zadaniu nr 1;  

• Od 250.000 zł do 1.500.000 zł w zadaniu nr 2; 

• Od 25.000 zł do 200.000 zł w zadaniu nr 3. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• 15%. 

 

1.1.10. Program „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” 

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

 

Termin naboru: 30 listopada 2022 roku. 

 

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. 

 

Kto może aplikować? 

• państwowe instytucje kultury;  

• samorządowe instytucje kultury; 

• organizacje pozarządowe;  

• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• 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 oraz cywilnych grobów polskich poza 

granicami kraju; 

• Zadanie nr 3: dokumentowanie polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w tym badania 

naukowe, kwerendy oraz prace inwentaryzacyjne i digitalizacyjne; 

• Zadanie nr 4: upamiętnianie wybitnych osób lub zdarzeń historycznych związanych z polskim 

dziedzictwem kulturowym za granicą; 

https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-dziedzictwa-kulturowego-za-granica5
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• 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 działań określonych 

w zadaniach nr 1–5. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 10.000 zł do 600.000 zł w zadaniach nr 1 i 6;  

• Od 10.000 zł do 400.000 zł w zadaniu nr 2; 

• Od 10.000 zł do 200.000 zł w zadaniach nr 3–4; 

• Od 10.000 zł do 100.000 zł w zadaniu nr 5. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• 20%. 

 

1.1.11. Program „Ochrona zabytków” 

https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow5  

 

Termin naboru:  

• I nabór: 28 listopada 2022 r. – dla zadań planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia 

dofinansowania (uwaga – jesienny nabór do tego programu zawsze zamykany jest wcześniej 

niż nabory do pozostałych programów Ministra; w minionych latach termin upływał w 

październiku); 

• II nabór: 31 marca 2023 r. – dla zadań  przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających 

rok złożenia wniosku. 

 

Strategicznym celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane 

poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na 

cele publiczne. 

 

Kto może aplikować? 

• o dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się podmioty posiadające 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; 

• o dofinansowanie w ramach programu 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. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania;  

• prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków, planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania dla 

zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik 

Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz obszarowych);  

https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow5
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• prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku 

(po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez 

wojewódzkiego konserwatora zabytków);  

• prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków przeprowadzone 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).  

 

WAŻNE: do programu nie kwalifikują się zadania, które są współfinansowane ze środków europejskich. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 25.000 zł. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• 50%. 

 

1.1.12. Program „Ochrona zabytków archeologicznych” 

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

 

Termin naboru: 30 listopada 2022 roku. 

 

Strategicznym celem programu jest świadoma i zrównoważona ochrona dziedzictwa archeologicznego 

in situ, zgodna z normami międzynarodowymi, określonymi w Europejskiej konwencji o ochronie 

dziedzictwa archeologicznego (Konwencja Maltańska) i Międzynarodowej Karcie Ochrony i Zarządzania 

Dziedzictwem Archeologicznym ICOMOS (Karta Lozańska). 

 

Kto może aplikować? 

• samorządowe instytucje kultury;  

• państwowe instytucje kultury;  

• organizacje pozarządowe;  

• publiczne uczelnie akademickie;  

• niepubliczne uczelnie akademickie;  

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• Zadanie nr 1: weryfikacja terenowa zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru 

zabytków – zadanie jednoroczne; 

• Zadanie nr 2: opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników 

przeprowadzonych badań archeologicznych – zadanie jednoroczne; 

• Zadanie nr 3: weryfikacja terenowa zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru 

zabytków – zadanie wieloletnie;  

• Zadanie nr 4: opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników 

przeprowadzonych badań archeologicznych – zadanie wieloletnie.  

https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow-archeologicznych5
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O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 30.000 zł do 200.000 zł. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• 20%. 

 

1.1.13. Program „Promesa dla Kultury” 

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

 

Termin naboru: 30 listopada 2022 roku. 

 

Strategicznym celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na 

rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla 

zadań realizowanych przy udziale programów europejskich, a także poprzez dofinansowanie kosztów 

niekwalifikowanych związanych bezpośrednio z celami kulturalnymi, ujętych w umowie 

o dofinansowanie ze środków europejskich. 

 

Kto może aplikować? 

• samorządowe instytucje kultury;  

• państwowe instytucje kultury; 

• jednostki samorządu terytorialnego;  

• organizacje pozarządowe;  

• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;  

• publiczne szkoły artystyczne;  

• państwowe uczelnie artystyczne;  

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• Zadanie nr 1: ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego; 

• Zadanie nr 2: budowa, rozbudowa, przebudowa, remont infrastruktury kultury oraz 

infrastruktury szkolnictwa artystycznego; 

• Zadanie nr 3: realizacja międzynarodowych przedsięwzięć 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). 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Brak ograniczeń. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• 20% (chodzi o 20% kwoty wkładu własnego do zadania dofinansowanego ze środków 

europejskich lub kosztów niekwalifikowanych w tym zadaniu, a nie całości kosztów projektu). 

 

https://www.gov.pl/web/kultura/promesa-dla-kultury3
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1.1.14. Program „Promocja kultury polskiej za granicą” 

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

 

Termin naboru: 30 listopada 2022 roku. 

 

Strategicznym celem programu jest upowszechnianie polskiej kultury poza granicami kraju oraz trwałe 

zakorzenienie wśród zagranicznych odbiorców znajomości dorobku artystycznego i intelektualnego 

Polaków. 

 

Kto może aplikować? 

• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);  

• organizacje pozarządowe;  

• państwowe uczelnie artystyczne;  

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• Zadanie nr 1: prezentacja i promocja kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych 

projektów kulturalnych; 

• Zadanie nr 2: zadania 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. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 25.000 zł do 300.000 zł. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• 20%. 

 

1.1.15. Program „Sztuki wizualne” 

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

 

Termin naboru: 30 listopada 2022 roku. 

 

Strategicznym celem programu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk w polskiej sztuce 

współczesnej po 1945 roku oraz popularyzacja najciekawszych zjawisk z tego okresu sztuki polskiej 

i światowej w Polsce. 

 

Kto może aplikować? 

• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);  

• organizacje pozarządowe;  

• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;  

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

https://www.gov.pl/web/kultura/promocja-kultury-polskiej-za-granica4
https://www.gov.pl/web/kultura/sztuki-wizualne5
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Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• 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. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 35.000 zł do 500.000 zł w zadaniu nr 1; 

• Od 35.000 zł do 300.000 zł w zadaniach nr 2–4). 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• 20%. 

 

1.1.16. Program „Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem” 

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

Termin naboru: 9 listopada 2022 roku. 

 

Strategicznym celem programu jest stworzenie możliwości efektywnej ochrony oraz zachowania 

polskiego dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przy 

jednoczesnym popularyzowaniu wiedzy na temat tej spuścizny kulturowej, obejmującej dziedzictwo 

wytworzone, zgromadzone i przechowywane w Europie oraz innych częściach świata przez organizacje 

polonijne i emigracyjne. 

 

Kto może aplikować? 

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się jednostki organizacyjne, spełniające łącznie 

poniższe wymogi:  

• posiadające siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej;  

• posiadające zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych i zdolność sądową według 

prawodawstwa kraju ich siedziby;  

• dysponujące historycznymi kolekcjami i zbiorami dóbr kultury, istotnymi dla polskiego 

dziedzictwa kulturowego, zewidencjonowanymi i opracowanymi w części lub w całości w 

formie inwentarza lub katalogu zbiorów, będącymi ich własnością lub pozostającymi w ich 

trwałym zarządzie od co najmniej 10 lat, bądź też będącymi własnością ich i ich poprzedników 

prawnych przez okres co najmniej 15 lat, bądź pozostającymi w trwałym zarządzie ich i ich 

poprzedników prawnych przez okres co najmniej 15 lat, których utrzymanie, ochrona, 

udostępnianie i popularyzacja jest jednym z głównych celów działalności, wpisanym w 

dokument konstytuujący działalność jednostki;  

• posiadające konto w elektronicznym biurze obsługi interesanta (EBOI), umożliwiające złożenie 

wniosku w programie, przydzielone przez instytucję zarządzającą w trybie określonym w § 5 

regulaminu naboru. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

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


20 
 

• wsparcie dla muzeów, archiwów i bibliotek znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, prowadzących działalność istotną w sferze ochrony dziedzictwa narodowego. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 100.000 zł do 1.200.000 zł. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• 0%. 

 

1.1.17. Program „Wspieranie działań muzealnych” 

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

 

Termin naboru: 30 listopada 2022 roku. 

 

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. 

 

Kto może aplikować? 

• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra): w przypadku 

samorządowych instytucji kultury będących muzeami uprawnione do składania wniosków są 

jedynie instytucje, które dopełniły procedury uzgodnienia statutu z ministrem; w przypadku 

pozostałych samorządowych instytucji kultury preferowane będą wnioski dotyczące muzeów, 

których regulamin/statut został uzgodniony w ministrem;  

• organizacje pozarządowe: preferowane wnioski dotyczące muzeów, których regulamin/statut 

został uzgodniony w ministrem;  

• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne: preferowane wnioski dotyczące 

muzeów, których regulamin/statut został uzgodniony w ministrem. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• 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. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 40.000 zł do 400.000 zł w zadaniach nr 1–3 oraz nr 5–6; 

• Od 40.000 zł do 200.000 zł w zadaniu nr 4; 

• Od 40.000 zł do 150.000 zł w zadaniu nr 7. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• 20%. 

 

https://www.gov.pl/web/kultura/wspieranie-dzialan-muzealnych5
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1.1.18. Program „Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży” 

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

 

Termin naboru: 30 listopada 2022 roku. 

 

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.  

 

Kto może aplikować? 

• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);  

• organizacje pozarządowe;  

• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;  

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• 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. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 30.000 zł do 500.000 zł w zadaniach nr 1 i 4; 

• Od 30.000 zł do 150.000 zł w zadaniach nr 2, 3, 5. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• 20%. 

 

1.2. Programy Ministra KiDN pośrednio związane z działalnością statutową 

muzeów (kolejność alfabetyczna)  

 

 

1.2.1. Program „Czasopisma” 

https://www.gov.pl/web/kultura/czasopisma5  

 

Termin naboru: 30 listopada 2022 roku. 

 

Strategicznym celem programu jest wspieranie najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism 

kulturalnych i naukowych (w zakresie nauk humanistycznych). Przez czasopisma naukowe (w zakresie 

https://www.gov.pl/web/kultura/wydarzenia-artystyczne-dla-dzieci-i-mlodziezy5
https://www.gov.pl/web/kultura/czasopisma5
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nauk humanistycznych) rozumie się czasopismo znajdujące się na ministerialnej liście (MEiN) 

czasopism punktowanych. 

 

Kto może aplikować? 

• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra); 

• organizacje pozarządowe;  

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• Zadanie nr 1: wydawanie ogólnopolskich czasopism kulturalnych, w tym dla dzieci i młodzieży, 

w wersji papierowej i/lub elektronicznej; 

• Zadanie nr 2: wydawanie ogólnopolskiego czasopisma naukowego, w zakresie nauk 

humanistycznych (punktowanego przez MEiN) w wersji papierowej i/lub elektronicznej. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 10.000 zł do 150.000 zł. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• 20%. 

 

1.2.2. Program „Edukacja artystyczna” 

https://www.gov.pl/web/kultura/edukacja-artystyczna5  

 

Termin naboru: 30 listopada 2022 roku. 

 

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 zadań służących 

wdrażaniu efektywnych metod doskonalenia określonych umiejętności, jak również projektów stricte 

artystycznych, umożliwiających praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności oraz ich publicznej 

prezentacji. 

 

Kto może aplikować? 

• uczelnie artystyczne; 

• publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość; 

• 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) – z wyjątkiem 

zadania nr 3. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

https://www.gov.pl/web/kultura/edukacja-artystyczna5
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• Zadanie nr 1: organizacja kursów mistrzowskich, warsztatów i plenerów służących 

doskonaleniu umiejętności artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni 

artystycznych; 

• Zadanie nr 2: organizacja konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw, koncertów i spektakli 

służących prezentacji dokonań artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni 

artystycznych; 

• Zadanie nr 3: organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych służących prezentacji 

dokonań oraz wymianie doświadczeń w zakresie szkolnictwa artystycznego; 

• Zadanie nr 4: działania multimedialne, realizowane w całości on-line, służące doskonaleniu 

umiejętności artystycznych lub prezentacji i promocji dokonań artystycznych uczniów, 

studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych oraz innym celom z zakresu szkolnictwa 

artystycznego. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 30.000 zł do 300.000 zł w zadaniach nr 1–3;  

• Od 30.000 zł do 150.000 zł w  zadaniu nr 4. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• 20%. 

 

1.2.3. Program „Film” 

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

 

Termin naboru: 30 listopada 2022 roku. 

 

Strategicznym celem programu jest promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii, jej roli we 

współczesnej kulturze, a także wsparcie dla działań sprzyjających rozwojowi kultury filmowej 

i upowszechniających ambitny, niekomercyjny repertuar filmowy. 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. 

 

Kto może aplikować? 

• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);  

• organizacje pozarządowe;  

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• Zadanie nr 1: festiwale, przeglądy, konkursy; 

• Zadanie nr 2: zadania multimedialne i interdyscyplinarne realizowane w szczególności w 

formule on-line, prezentujące i popularyzujące dokonania z zakresu kinematografii. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 20.000 zł do 600.000 zł w zadaniu nr 1; 

• Od 20.000 zł do 200.000 zł w zadaniu nr 2. 

 

https://www.gov.pl/web/kultura/film5
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Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• 20%. 

 

1.2.4. Program „Literatura” 

https://www.gov.pl/web/kultura/literatura5  

 

Termin naboru: 30 listopada 2022 roku. 

 

Strategicznym celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości literackiej i uzupełnienie rynku 

wydawniczego poprzez dofinansowywanie wartościowych, niekomercyjnych publikacji literatury 

polskiej i światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł mierzących się z zadaniem utrwalenia 

tożsamości kulturowej i narodowej poprzez odniesienie się do ważnych dla polskiej kultury rocznic, 

jubileuszy czy wydarzeń historycznych. 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 twórczość adresowaną do dzieci i młodzieży. 

 

Kto może aplikować? 

• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra); 

• organizacje pozarządowe;  

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• Zadanie nr 1: publikacja utworów literatury polskiej, w formach takich jak: książka drukowana, 

e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących; 

• Zadanie nr 2: publikacja debiutów literackich polskich autorów, w formach takich jak: książka 

drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących; 

• Zadanie nr 3: publikacja utworów literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski, 

w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych 

i słabowidzących; 

• Zadanie nr 4: publikacja pozycji z zakresu wiedzy o kulturze, w szczególności twórczości 

artystycznej i dyscyplin artystycznych, w formach takich jak: książka drukowana, e-book, 

audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących; 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 5.000 zł do 40.000 zł. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• 20%. 

 

1.2.5. Program „Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą” 

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

 

Termin naboru: 30 listopada 2022 roku. 

 

https://www.gov.pl/web/kultura/literatura5
https://www.gov.pl/web/kultura/miejsca-pamieci-narodowej-za-granica5
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Strategicznym celem programu jest: zapewnienie godnego miejsca spoczynku poległym, 

pomordowanym oraz zmarłym w następstwie działań wojennych żołnierzom polskich formacji 

wojskowych oraz cywilnym obywatelom RP, a także troska o zachowanie miejsc ich pochówków 

znajdujących się poza obecnymi granicami RP oraz opieka nad tymi obiektami. Program przede 

wszystkim dotyczy polskich cmentarzy i grobów wojennych, a także polskich miejsc pamięci związanych 

z ofiarami zbrodni reżimów totalitarnych oraz innych zbrodni wojennych o znamionach ludobójstwa i 

czystek etnicznych.  

 

Kto może aplikować? 

• państwowe instytucje kultury;  

• samorządowe instytucje kultury;  

• organizacje pozarządowe;  

• fundacje ustanowione przez Skarb Państwa;  

• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• Zadanie nr 1: prace badawcze i poszukiwawcze, których efektem winna być weryfikacja 

informacji na temat nieoznaczonych mogił wojennych znajdujących się poza granicami 

Rzeczypospolitej z zamiarem ich właściwego upamiętnienia; 

• Zadanie nr 2: gromadzenie danych biograficznych i innego rodzaju danych historycznych oraz 

tworzenie baz danych i inwentaryzacja; 

• Zadanie nr 3: kwerendy; 

• Zadanie nr 4: przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania prac konserwatorskich, 

restauratorskich i rewaloryzacyjnych przy miejscu ważnym dla polskiej Pamięci Narodowej; 

• Zadanie nr 5: działania wystawiennicze; 

• Zadanie nr 6: dostępne bezpłatnie publikacje (drukowane i/lub elektroniczne); 

• Zadanie nr 7: organizowanie uroczystości rocznicowych i upamiętniających poza granicami 

kraju; 

• Zadanie nr 8: włączenie wolontariuszy i lokalnej społeczności do opieki lub prac badawczych 

nad miejscami i obiektami ważnymi dla polskiej Pamięci Narodowej; 

• Zadanie nr 9: opracowanie stron internetowych; 

• Zadanie nr 10: prowadzenie prac rewaloryzacyjnych, konserwatorskich i restauratorskich przy 

miejscu ważnym dla polskiej Pamięci Narodowej; 

• Zadanie nr 11: zabezpieczenie i utrzymania miejsca pamięci oraz jego otoczenia (opieka – prace 

porządkowe); 

• Zadanie nr 12: upamiętnianie wybitnych osób lub zdarzeń historycznych ważnych dla polskiej 

Pamięci Narodowej (w szczególności pomniki i tablice pamiątkowe, medale pamiątkowe); 

• Zadanie nr 13: zadania multidyscyplinarne łączące wybrane spośród działań określonych 

w zadaniach nr 1–12. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 5.000 zł do 300.000 zł w zadaniach nr 1–2, 5–9 i 13; 

• Od 5.000 zł do 100.000 zł w zadaniach nr 3–4; 

• Od 5.000 zł do 800.000 zł w zadaniu nr 10; 

• Od 5.000 zł do 400.000 zł w zadaniu nr 11; 

• Od 5.000 zł do 150.000 zł w zadaniach nr 12. 
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Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• 20%. 

 

1.2.6. Program „Muzyczny ślad” 

https://www.gov.pl/web/kultura/muzyczny-slad5 

 

Termin naboru: 30 listopada 2022 roku. 

 

Strategicznym celem programu jest podnoszenie poziomu kultury muzycznej poprzez utrwalanie 

i wprowadzanie do obiegu wartościowych, niekomercyjnych nagrań utworów muzycznych, publikacji 

nutowych oraz naukowych i popularno-naukowych dotyczących muzyki i tańca, ze szczególnym 

uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego związanego z muzyką polską. 

 

Kto może aplikować? 

• 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 działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• Zadanie nr 1: nagrania audio; 

• Zadanie nr 2: nagrania audio-video; 

• Zadanie nr 3: wydanie nut dzieł polskich kompozytorów i innych kompozytorów działających 

twórczo na terenach polskich, skomponowanych przed 1945, w formie publikacji drukowanej 

i/lub elektronicznej 

• Zadanie nr 4: publikacja pozycji z zakresu wiedzy o kulturze dotyczących muzyki i tańca, 

w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych 

i słabowidzących. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 10.000 zł do 80.000 zł w zadaniu nr 1; 

• Od 25.000 zł do 120.000 zł w zadaniu nr 2; 

• Od 5.000 zł do 40.000 zł w zadaniach nr 3–4.  

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• 20%. 

 

1.2.7. Program „Muzyka” 

https://www.gov.pl/web/kultura/muzyka5  

 

Termin naboru: 30 listopada 2022 roku. 

 

https://www.gov.pl/web/kultura/muzyczny-slad5
https://www.gov.pl/web/kultura/muzyka5
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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 przedsięwzięć kultywujących tradycję i najwybitniejsze osiągnięcia wielowiekowego 

dziedzictwa polskiej kultury muzycznej, jak i projektów skoncentrowanych na tworzeniu nowych 

wartości i poszukiwaniu oryginalnych środków ekspresji artystycznej. 

 

Kto może aplikować? 

• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);  

• organizacje pozarządowe;  

• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;  

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• Zadanie nr 1: festiwale, przeglądy i konkursy muzyczne; 

• Zadanie nr 2: koncerty, spektakle i widowiska muzyczne; 

• Zadanie nr 3: zadania dotyczące dokumentacji, badań i popularyzacji w zakresie kultury 

muzycznej; 

• Zadanie nr 4: działania multimedialne, realizowane w całości on-line, prezentujące i 

popularyzujące dokonania z zakresu muzyki. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 50.000 zł do 1.500.000 zł w zadaniu nr 1; 

• Od 50.000 zł do 300.000 zł w zadaniu nr 2; 

• Od 30.000 zł do 100.000 zł w zadaniu nr 3; 

• Od 30.000 zł do 150.000 zł w zadaniu nr 4. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• 20%. 

 

1.2.8. Program „Promocja czytelnictwa” 

https://www.gov.pl/web/kultura/promocja-czytelnictwa5  

 

Termin naboru: 30 listopada 2022 roku. 

 

Strategicznym celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa 

w Polsce. Ważnym aspektem jest utrwalanie tożsamości kulturowej i narodowej poprzez odniesienie 

się do kontekstu rocznic, jubileuszy czy wydarzeń historycznych ważnych dla polskiej kultury. 

 

Kto może aplikować? 

• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez Ministra KiDN);  

• organizacje pozarządowe;  

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• Zadanie nr 1: kampanie społeczne, edukacyjne i promocyjne; 
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• 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). 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 5.000 zł do 500.000 zł w zadaniu nr 1; 

• Od 5.000 zł do 300.000 zł w zadaniach nr 2 i 4; 

• Od 5.000 zł do 60.000 zł w zadaniach nr 3 i 5. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• 20%. 

 

 

1.2.9. Program „Taniec” 

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

 

Termin naboru: 30 listopada 2022 roku. 

 

Strategicznym celem programu jest wspieranie najbardziej wartościowych zjawisk i trendów w tańcu. 

Celem programu jest zarówno wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycję i nawiązujących do 

najwybitniejszych osiągnięć tańca, jak i projektów skoncentrowanych na kreowaniu nowych wartości, 

nastawionych na, nierzadko krytyczny, dyskurs o współczesnej rzeczywistości i poszukiwanie 

oryginalnych środków ekspresji artystycznej. 

 

Kto może aplikować? 

• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);  

• organizacje pozarządowe;  

• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;  

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• Zadanie nr 1: festiwale, przeglądy i konkursy dotyczące tańca (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 tańca i innych działań 

performatywnych. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 50.000 zł do 350.000 zł w zadaniu nr 1; 

• Od 50.000 zł do 300.000 zł w zadaniu nr 2; 

• Od 50.000 zł do 150.000 zł w zadaniach nr 3–4. 

 

https://www.gov.pl/web/kultura/taniec3
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Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• 20%. 

 

1.2.10. Program „Teatr” 

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

Termin naboru: 30 listopada 2022 roku. 

 

Strategicznym celem programu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów we 

współczesnym teatrze. Celem programu jest zarówno wspieranie przedsięwzięć kultywujących 

tradycję i nawiązujących do najwybitniejszych osiągnięć teatru dramatycznego, jak i projektów 

skoncentrowanych na kreowaniu nowych wartości, nastawionych na, nierzadko krytyczny, dyskurs o 

współczesnej rzeczywistości i poszukiwanie oryginalnych środków ekspresji artystycznej. 

Kto może aplikować? 

• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);  

• organizacje pozarządowe;  

• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;  

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• 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. 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 50.000 zł do 1.000.000 zł w zadaniu nr 1; 

• Od 50.000 zł do 300.000 zł w zadaniach 2–4. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• 20%. 

 

1.2.11. Program „Zamówienia kompozytorskie” 

https://www.gov.pl/web/kultura/zamowienia-kompozytorskie5 

 

Termin naboru: 30 listopada 2022 roku. 

 

Strategicznym celem programu jest wspieranie współczesnej twórczości muzycznej poprzez 

zamawianie nowych dzieł oraz stworzenie dogodnych warunków dla ich stałej obecności w przestrzeni 

publicznej. 

 

Kto może aplikować? 

• państwowe instytucje kultury;  

https://www.gov.pl/web/kultura/teatr3
https://www.gov.pl/web/kultura/zamowienia-kompozytorskie5
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• samorządowe instytucje kultury;  

• organizacje pozarządowe;  

• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;  

• uczelnie artystyczne;  

• publiczne szkoły artystyczne;  

• niepubliczne szkoły artystyczne;  

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• 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. 

 

Kategorie dzieł: 

• A: dzieło o obsadzie solistycznej – jednoosobowej (1 warstwa/osoba); 

• B: dzieło o obsadzie solistycznej – małej (od 2 do 7 warstw/osób); 

• C: dzieło o obsadzie solistycznej – dużej (od 8 do 19 warstw/osób); 

• D: dzieło na małą orkiestrę (np. orkiestrę smyczkową lub o podwójnej obsadzie instrumentów 

dętych) – od 20 do 44 warstw/osób; 

• E: dzieło na wielką orkiestrę symfoniczną lub na małą orkiestrę z udziałem np. solistów, 

elektroniki, chóru, tańca – od 45 warstw/osób; 

• F: dzieło na wielkie obsady mieszane, wielką orkiestrę z chórem i solistami; 

• G: wielkoobsadowe formy sceniczne o czasie trwania przekraczającym 60 min. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 10.000 zł do 224.000 zł, w zależności od rodzaju zadania. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• 20%. 

 

1.3. Program „Kultura inspirująca 2023–2024” 

https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-inspirujaca-2023-2024  

 

Termin naboru: 31 grudnia 2022 roku. 

 

Strategicznym celem programu jest promocja na arenie międzynarodowej najbardziej wartościowych 
zjawisk polskiej kultury. Zadania realizowane w ramach programu powinny służyć kreowaniu poza 
granicami kraju pozytywnego wizerunku Polski jako państwa nowoczesnego, świadomego swojego 
wkładu w kulturę europejską i światową oraz pogłębiać wśród zagranicznych odbiorców znajomość 
dorobku artystycznego i intelektualnego Polaków. Z uwagi na aktualną sytuację międzynarodową, 
projekty mogą wzmacniać wizerunek Polski jako kraju, który aktywnie wspiera wolność i 
suwerenność innych państw. 
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Priorytetowo będą traktowane zadania realizowane na terenie wymienionych poniżej obszarów 

geograficznych: 

• Europa; 

• Państwa Kaukazu Południowego (Gruzja, Azerbejdżan, Armenia); 

• Azja Wschodnia (Japonia, Republika Korei, Wietnam); 

• Kraje istotne w kształtowaniu dialogu polsko-żydowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem 

Izraela i Stanów Zjednoczonych. 

 

Kto może aplikować? 

• instytucje podległe i nadzorowane przez Ministra KiDN, których działalność finansowana jest 

w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z uwzględnieniem instytucji 

współprowadzonych, niezależnie od rodzaju rejestru, do którego zostały wpisane.  

 

WAŻNE: wszystkie zadania muszą być realizowane we współpracy z co najmniej jednym partnerem 

zagranicznym. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• projekty adresowane do odbiorcy zagranicznego, prezentujące i promujące kulturę polską, 

realizowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; 

• wizyty studyjne organizowane przez polskie instytucje w Polsce dla zagranicznych gości, np. 

przedstawicieli instytucji działających w obszarze kultury, mające na celu rozwój współpracy 

oraz realizację wspólnych projektów. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Do 500 000 zł dla projektów realizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; 

• Do 50 000 zł dla wizyt studyjnych w Polsce. 

 

Jaki jest minimalny wkład własny? 

• 0%. 
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II FUNDUSZE KRAJOWE – PAŃSTWOWE CZ. 2 

1. PROGRAMY NARODOWEGO INSTYTUTU MUZEALNICTWA I OCHRONY 

ZBIORÓW 
 

1.1. Program „Rozbudowa zbiorów muzealnych” 

https://www.nimoz.pl/dzialalnosc/wsparcie-finansowe/rozbudowa-zbiorow-muzealnych 

 

Termin naboru: 31 marca oraz 31 sierpnia; w 2022 r. ogłoszony został dodatkowy nabór z terminem 

składania wniosków do 17 października. 

 

Celem programu jest wspieranie działalności związanej z systematycznym gromadzeniem zbiorów. 
Program umożliwia dofinansowanie zakupów pojedynczego obiektu, jak również kolekcji z 
wyłączeniem sztuki współczesnej.  
 

Kto może aplikować? 

• instytucje kultury, będące muzeami wpisanymi do Państwowego Rejestru Muzeów, z 

wyłączeniem muzeów prowadzonych bądź współprowadzonych przez MKiDN, chyba że są 

jednocześnie wpisanymi do rejestru instytucji kultury jednostki samorządu terytorialnego. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• w ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań mających na celu zakup 

pojedynczego obiektu lub kolekcji.  

 

WAŻNE: 

• przedmiotem zakupu nie może być grupa obiektów niestanowiąca spójnej pod względem 

merytorycznym kolekcji; 

• w ramach programu nieuprawnione jest wnioskowanie o zakup obiektów lub kolekcji sztuki 

współczesnej, o których dofinansowanie można ubiegać się w ramach programu „Narodowa 

Kolekcja Sztuki Współczesnej” Ministra KiDN.  

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 20.000 zł do 500.000 zł.  
 

Jaki jest minimalny wymagany wkład własny? 

• 20%. 

 

2. PROGRAMY NARODOWEGO CENTRUM KULTURY (KOLEJNOŚĆ 

ALFABETYCZNA) 
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia 

 

2.1. Program „Bardzo Młoda Kultura” 

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/bardzo-mloda-kultura 

 

https://www.nimoz.pl/dzialalnosc/wsparcie-finansowe/rozbudowa-zbiorow-muzealnych
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/bardzo-mloda-kultura
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Termin naboru: Bardzo Młoda Kultura to program trzyletni, którego druga edycja obejmowała lata 

2019–2021. Termin składania wniosków na trzy lata realizacji zadania upływał 1 kwietnia 2019 roku. 

W 2022 r. przeprowadzona została ewaluacja programu. 

 

2.2. Program „EtnoPolska” 

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska 

 

Termin naboru: w 2022 r. termin składania wniosków upływał 17 stycznia. 

 

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej 

i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym, obejmujące działania na rzecz trwałości 

tradycji, w tym twórcze ich wykorzystanie. 

 

Kto może aplikować? 

• samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych 

w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister KiDN oraz instytucji 

współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);  

• organizacje pozarządowe;  

• koła gospodyń wiejskich;  

• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;  

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej, takie jak wystawy, 

konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, również on-line;  

• inicjatywy edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach 

twórczych, w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych 

oraz w działaniach inspirowanych lokalnym dziedzictwem kulturowym i/lub nawiązujących do 

niego, takie jak warsztaty, kursy, również on-line;  

• organizacja szkoleń, konferencji, w tym dokumentacja unikalnych zjawisk kultury ludowej oraz 

tworzenie archiwów/zapisów cyfrowych folkloru, również on-line;  

• renowacja i zakup strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych 

kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tańca, śpiewu 

i obrzędowości. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 10.000 zł do 150.000 zł. 

 

Jaki jest minimalny wymagany wkład własny? 

• 5%. 

 

2.3. Program „Kultura – Interwencje” 

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje 

 

Termin naboru: w 2022 r. termin składania wniosków upływał 14 marca. 

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje
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Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na 

poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa 

historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury 

i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. 

 

Kto może aplikować? 

• samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych 

w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister KiDN oraz instytucji 

współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);  

• organizacje pozarządowe; 

• koła gospodyń wiejskich;  

• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;  

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, 

szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, 

festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja 

działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach 

twórczych, działania interdyscyplinarne, również on-line;  

• organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk 

kulturalnych/uczestnictwa w kulturze, również on-line;  

• organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, 

rocznice o charakterze patriotycznym, również on-line; 

• organizacja przedsięwzięć edukacyjno-animacyjnych opartych na współpracy podmiotów 

kultury i placówek oświatowych, służących wymianie doświadczeń, budowaniu lokalnych 

partnerstw oraz podnoszeniu kompetencji kadr kultury i nauczycieli w zakresie edukacji 

kulturowej. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 5.000 zł do 150.000 zł. 

 

Jaki jest minimalny wymagany wkład własny? 

• 25%. 

 

2.4. Program „Ojczysty – dodaj do ulubionych” 

https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/ojczysty-dodaj-do-

ulubionych/aktualnosci/ojczysty-dodaj-do-ulubionych-edycja-2023-nabor-wnioskow  

 

Termin naboru:9 stycznia 2023 roku.. 

 

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw 

wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych, doskonalenie umiejętności posługiwania 

się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku. 
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Kto może aplikować? 

• samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych 

w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister KiDN oraz instytucji 

współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);  

• organizacje pozarządowe;  

• koła gospodyń wiejskich;  

• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;  

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

WAŻNE: o dofinansowanie w ramach programu nie mogą się ubiegać podmioty, które w latach 2020–

2022 były dwa lub więcej razy jego beneficjentami. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, 

zabawy, gry, również on-line;  

• projekty popularyzujące wiedzę o języku, w tym m.in. wystawy, festiwale, konkursy 

tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne, również 

on-line; 

• tworzenie stron i portali internetowych promujących język, popularyzujących wiedzę o języku 

polskim, zawierających treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 10.000 zł do 75.000 zł. 

 

Jaki jest minimalny wymagany wkład własny? 

• 10%. 

 

 

3. PROGRAMY CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ W OROŃSKU 

3.1. Program „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2023” 

https://rzezba-oronsko.pl/rzezba-dla-niepodleglej/#nabor-2023  

Termin naboru: 30 grudnia 2022 r., do godz. 15:00. 

 

Celem programu jest uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 

podniesienie jakości estetycznej przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie w niej obecności wysokiej 

jakości dzieł sztuki rzeźbiarskiej. 

 

Kto może aplikować? 

• samorządowe instytucje kultury, niebędące współprowadzonymi przez Ministra KiDN; 

• jednostki samorządu terytorialnego, w których istnieje wydział lub komórka organizacyjna 

sprawująca opiekę nad przestrzenią publiczną lub opiekę konserwatorską nad zabytkami; 

• organizacje pozarządowe. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

https://rzezba-oronsko.pl/rzezba-dla-niepodleglej/#nabor-2023


36 
 

• zakup projektów rzeźb i instalacji artystycznych w celu ich realizacji oraz stałego umieszczenia 

w przestrzeni publicznej (wewnętrznej lub zewnętrznej), a następnie ich ulokowaniu w tejże 

przestrzeni; 

• zakup rzeźb lub integralnych zespołów rzeźb istniejących – nowoczesnych (powstałych nie 

wcześniej niż w II połowie XX w.) i współczesnych, z przeznaczeniem do stałego umieszczenia 

w przestrzeni publicznej (wewnętrznej lub zewnętrznej), a następnie ich ulokowaniu w tejże 

przestrzeni; 

 

• utrwalenie rzeźb zrealizowanych w materiałach nietrwałych (np. gips) lub realizacja projektów 

rzeźb artystów polskich i zagranicznych (powstałych nie wcześniej niż w II połowie XX w.), 

będących w posiadaniu instytucji, przewidzianych do stałego umieszczenia w przestrzeni 

publicznej (wewnętrznej lub zewnętrznej) oraz ich ulokowaniu w tejże przestrzeni;  

• konserwacja rzeźb i instalacji artystycznych bądź integralnych zespołów istniejących rzeźb 

funkcjonujących w przestrzeni publicznej (powstałych nie wcześniej niż w II połowie XX w. i 

współczesnych). 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 30.000 zł do 500.000 zł. 

 

Jaki jest minimalny wymagany wkład własny? 

• 10%. 

 

 

4. PROGRAMY MUZEUM HISTORII POLSKI 

4.1. Program „Patriotyzm Jutra” 

https://muzhp.pl/pl/p/121/patriotyzm-jutra 

 

Termin naboru: w 2022 r. termin składania wniosków upływał 14 marca. 

 

Celem programu jest budowanie wiedzy na temat historii Polski i Polaków, kultywowanie pamięci o 

doniosłych kartach dziejów, a także o doświadczeniach życia codziennego w przeszłości, 

podtrzymywanie tradycji polskiej oraz szacunku dla dziedzictwa innych narodów i grup etnicznych 

zamieszkujących tereny Polski i dawnej Rzeczypospolitej, przypominanie republikańskiej przeszłości i 

tradycji niepodległościowych jako źródło wartości, wzorów i kreacji twórczej oraz upamiętnianie 

ważnych momentów historii regionalnej i lokalnej, istotnych dla społeczności „małej ojczyzny”. 

 

Kto może aplikować? 

• samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych do 

rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister KiDN oraz instytucji 

współprowadzonych wpisanych do rejestru organizatorów samorządowych; 

• organizacje pozarządowe;  

• koła gospodyń wiejskich; 

• spółdzielnie socjalne (działające na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. 

o spółdzielniach socjalnych).  

 

https://muzhp.pl/pl/p/121/patriotyzm-jutra
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Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• działania edukacyjno-animacyjne aktywizujące uczestników poprzez współdziałanie i 

interakcję, m.in. warsztaty, akcje artystyczno-historyczne etc.;  

• wydarzenia upamiętniające lokalne i ogólnopolskie wydarzenia historyczne, także o 

charakterze artystycznym, w których element historyczny jest dominujący;  

• działania popularnonaukowe dotyczące lokalnych i ogólnopolskich aspektów historii przede 

wszystkim historii społecznej, koncentrujących się na życiu codziennym Polaków;  

• projekty popularyzujące wiedzę o historii, w tym m.in. wystawy, kampanie i akcje społeczne, 

spotkania ze świadkami historii;  

• tworzenie stron i portali internetowych promujących historię, popularyzujących wiedzę o 

wydarzeniach historycznych, które bazują na dokumentach źródłowych, prezentują temat 

rzetelnie i obiektywnie, kształtują krytyczny stosunek do wydarzeń. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 5.000 zł do 70.000 zł. 

 

Jaki jest minimalny wymagany wkład własny? 

• 10% lub 20%, w zależności od wysokości wnioskowanej dotacji. 

 

 

5. PROGRAMY NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA 
 

5.1. Program „Wspólnie dla dziedzictwa” 

https://nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Konkursy/WSPOLNIE-DLA-

DZIEDZICTWA/index.php?sphrase_id=75010 

 

Program „Wspólnie dla dziedzictwa” nie jest z założenia przeznaczony dla muzeów, jednak mogą one 

być partnerem we wniosku składanym przez inny podmiot. 

 

Termin naboru: w 2022 r. termin składania wniosków upływał 13 maja. 

 

 

Głównym celem programu jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa 

kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń 

Polaków.  

 

Program ma dwa cele strategiczne:  

• wzrost społecznego zaangażowania w identyfikację dziedzictwa i w system opieki nad 

zabytkami, osiągany we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami, 

służbami konserwatorskimi i wolontariuszami;  

• wzrost świadomości społecznej w zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego poprzez 

pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa, jego znaczenia i 

wartości z nim związanych, umożliwiający tworzenie pozytywnej emocjonalnej więzi pomiędzy 

społecznościami lokalnymi a dziedzictwem kulturowym. 

 

https://nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Konkursy/WSPOLNIE-DLA-DZIEDZICTWA/index.php?sphrase_id=75010
https://nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Konkursy/WSPOLNIE-DLA-DZIEDZICTWA/index.php?sphrase_id=75010
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Kto może aplikować? 

• organizacje pozarządowe będące podmiotami prawa polskiego. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa 

kulturowego (materialnego i niematerialnego), prowadzące do rozpoznania, utrwalenia oraz 

zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości;  

• działania zmierzające do wzmacniania praktyk społeczno-kulturowych, tradycji, w tym tradycji 

rękodzielniczych i związanych z przekazami ustnymi, upowszechniania umiejętności, w tym 

umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, 

umożliwiające zachowanie zabytków i ich wartości;  

• działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe (materialne 

i niematerialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia 

świadomości społecznej wartości dziedzictwa oraz wzmacniania społecznej woli zachowania 

dziedzictwa i korzystania z jego wartości; 

• działania edukacyjne mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat procedury 

zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa poszukiwania zabytków i promocję dobrych 

praktyk w zakresie poszukiwania zabytków przy użyciu urządzeń elektronicznych i 

technicznych oraz sprzętu do nurkowania.  

• prace porządkowe i zabezpieczające przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub 

włączonych do gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w ich otoczeniu, 

prowadzące do zabezpieczenia, utrwalenia, uczytelnienia oraz zachowania substancji i 

wartości zabytku (wg katalogu prac porządkowych i zabezpieczających, dopuszczonych do 

realizacji w ramach programu). 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 5.000 zł do 80.000 zł. 

 

Jaki jest minimalny wymagany wkład własny? 

• 0%. 

 

 

6. PROGRAMY INSTYTUTU DZIEDZICTWA MYŚLI NARODOWEJ  

IM. ROMANA DMOWSKIEGO I IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 
 

6.1. Fundusz Patriotyczny, edycja „Niepodległość po polsku” 

https://www.fundusz-patriotyczny.pl/  

 

Termin naboru: w 2021 r. termin składania wniosków upływał 19 grudnia. 

 

Celem Funduszu jest:  

• realizacja polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski, w tym dorobku polskiej myśli 

społeczno-politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem myśli narodowej, katolicko-społecznej 

i konserwatywnej;  

https://www.fundusz-patriotyczny.pl/
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• promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości 

obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i 

polskiego dziedzictwa kulturowego;  

• ukazanie historii narodowej jako cennego źródła wartości, wzorców i odniesień, które inspiruje 

do działań twórczych;  

• upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem 

polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej; 

• inspirowanie, wspieranie i upowszechnianie zjawisk w nauce, kulturze i sztuce nawiązujących 

do dziedzictwa polskiej historii;  

• budowanie szacunku, więzi i współodpowiedzialności za polskie dziedzictwo kulturowe, 

wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości, potrzeby utrwalenia i podjęcia ochrony;  

• tworzenie podstaw naukowych dla rozwoju wiedzy o historii i dziedzictwie Polski, ze 

szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli społeczno-politycznej;  

• wspieranie badań nad historią i dziedzictwem Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej 

myśli społeczno-politycznej. 

 

Kto może aplikować? 

• samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w 

rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister oraz instytucji 

współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);  

• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;  

• organizacje pozarządowe w tym szczególności stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji 

pozarządowych posiadające osobowość prawną;  

• Koła Gospodyń Wiejskich; 

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego (z wyłączeniem spółek prawa 

handlowego będących państwowymi osobami prawnymi). 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

 

W ramach Priorytetu I można ubiegać się o finansowanie realizacji następujących zadań:  

• organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, 

szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, 

festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja 

działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach 

twórczych, działania interdyscyplinarne;  

• organizacja imprez i wydarzeń upamiętniających tradycję i dziedzictwo;  

• organizacja konferencji, seminariów, sympozjów, paneli dyskusyjnych, staży, i konkursów 

naukowych, przeprowadzenie projektów badawczych i edukacyjnych;  

• organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, 

rocznice o charakterze patriotycznym;  

• produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych oraz scenariuszy na wszystkich etapach 

realizacyjnych;  

• wydawanie czasopism, książek i innych wydawnictw. 

 

W ramach Priorytetu II można ubiegać się o dofinansowanie realizacji następujących zadań:  
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• zakup wyposażenia; 

• zakup nieruchomości;  

• wspieranie rozwoju instytucjonalnego Beneficjenta w tym: budowanie stabilnych podstaw 

jego dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, 

podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• w ramach Priorytetu I: od 15.000 zł do 500.000 zł;  

• w ramach Priorytetu II:  

- od 15.000 zł do 500.000 zł przy wkładzie własnym 0%; 

- do 2.000.000 zł przy wkładzie własnym 10%; 

- do 3.000.000 zł przy wkładzie własnym 15%. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• od 0 do 15%, w zależności od priorytetu i wysokości wnioskowanej kwoty. 

 

 

6.2. Fundusz Patriotyczny, edycja 2022 „Wolność po polsku” 

https://www.fundusz-patriotyczny.pl/ 

 

Termin naboru: w 2022 r. termin składania wniosków upływał 4 kwietnia. 

 

Celem Funduszu jest:  

• realizacja polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski, w tym dorobku polskiej myśli 

społeczno-politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem myśli narodowej, katolicko-społecznej 

i konserwatywnej;  

• promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości 

obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i 

polskiego dziedzictwa kulturowego;  

• ukazanie historii narodowej jako cennego źródła wartości, wzorców i odniesień, które inspiruje 

do działań twórczych;  

• upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem 

polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej; 

• inspirowanie, wspieranie i upowszechnianie zjawisk w nauce, kulturze i sztuce nawiązujących 

do dziedzictwa polskiej historii;  

• budowanie szacunku, więzi i współodpowiedzialności za polskie dziedzictwo kulturowe, 

wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości, potrzeby utrwalenia i podjęcia ochrony;  

• tworzenie podstaw naukowych dla rozwoju wiedzy o historii i dziedzictwie Polski, ze 

szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli społeczno-politycznej;  

• wspieranie badań nad historią i dziedzictwem Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej 

myśli społeczno-politycznej. 

 

Kto może aplikować? 

• samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w 

rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister oraz instytucji 

współprowadzonych przez MKiDN wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);  

• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;  



41 
 

• organizacje pozarządowe w tym szczególności stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, związki stowarzyszeń, stowarzyszenia zwykłe, fundacje oraz jednostki 

terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną;  

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego (z wyłączeniem spółek prawa 

handlowego będących państwowymi osobami prawnymi). 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

 

W ramach Priorytetu I można ubiegać się o finansowanie realizacji następujących zadań:  

• organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, 

szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, 

festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja 

działań edukacyjno-animacyjnych, działań interdyscyplinarnych, gier terenowych i mobilnych;  

• organizacja imprez i wydarzeń upamiętniających tradycję i dziedzictwo;  

• organizacja konferencji, seminariów, sympozjów, paneli dyskusyjnych, staży, i konkursów 

naukowych, przeprowadzenie projektów badawczych i edukacyjnych;  

• organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, 

rocznic o charakterze patriotycznym;  

• produkcja filmów dokumentalnych lub fabularnych o tematyce historycznej lub patriotycznej 

oraz scenariuszy na wszystkich etapach realizacyjnych; 

• wydawanie czasopism, książek, ebooków, audiobooków, płyt i innych wydawnictw; 

• produkcja aplikacji mobilnych;  

• finansowanie lub dofinansowanie bieżących remontów nieruchomości Wnioskodawcy 

realizującego działania. 

 

W ramach Priorytetu II można ubiegać się o dofinansowanie realizacji następujących zadań:  

• przygotowanie do realizacji inwestycji, w tym w szczególności koszty opracowania 

dokumentacji projektowej, zakupu i przygotowania gruntu pod budowę oraz ekspertyz, 

świadectw, operatów, studiów, pomiarów geodezyjnych i prac geologicznych oraz prac 

archeologicznych, dotyczących tych inwestycji;  

• realizacja inwestycji budowlanych oraz innych zmian w obiektach budowlanych wraz z 

usługami towarzyszącymi, w tym obsługą inwestorską;  

• zakup obiektów budowlanych;  

• zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych (o wartości powyżej 10 tys. zł), 

z wyjątkiem tych, których wartość początkowa nie przekracza kwoty uprawniającej do 

dokonania jednorazowo odpisu amortyzacyjnego;  

• zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych bez względu na ich wartość 

oraz innych przedmiotów – jeżeli są pierwszym wyposażeniem obiektów budowlanych;  

• transport i montaż oraz inne koszty ponoszone w celu przekazania środków trwałych do 

używania;  

• zmiany w środkach trwałych, powodujące ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o 

rachunkowości; 

• zakup wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 tys. zł (dodatkowe warunki 

określone w regulaminie);  

• inne, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają finansowaniu lub dofinansowaniu ze 

środków budżetu państwa przeznaczonych na inwestycje. 
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O jakie kwoty można aplikować? 

• w ramach Priorytetu I: od 15.000 zł do 500.000 zł;  

• w ramach Priorytetu II:  

- od 15.000 zł do 500.000 zł przy wkładzie własnym 0%; 

- do 2.000.000 zł przy wkładzie własnym 10%; 

- do5.000.000 zł przy wkładzie własnym 15%. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• od 0 do 15%, w zależności od priorytetu i wysokości wnioskowanej kwoty. 

 

 

7. KONKURSY MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH  
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkursy 

7.1. Konkurs ofert „Dyplomacja publiczna” 

 

Program „Dyplomacja Publiczna” nie jest z założenia przeznaczony dla muzeów, jednak mogą one być 

partnerem we wniosku składanym przez inny podmiot. Może to być cenne wparcie przy realizacji 

projektów obejmujących np. realizację międzynarodowych konferencji naukowych, których tematyka 

jest zbieżna i z działalnością danego muzeum, i z priorytetami konkursu. 

 

Termin naboru: w 2022 r. termin składania wniosków upływał 31 stycznia. 

 

Dyplomacja publiczna obejmuje działania o charakterze strategicznym, koordynacyjnym i 

wykonawczym, które poprzez kształtowanie postaw społecznych i opinii publicznej za granicą 

pomagają uzyskać zrozumienie i poparcie dla polskiej racji stanu i polityki zagranicznej Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 

Kto może aplikować? 

• organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
ww. ustawy, tj.:  

− stowarzyszenia,  

− fundacje,  

− osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli 
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,  

− spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację 
celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, 
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,  

− stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,  

− spółdzielnie socjalne,  

• niepubliczne szkoły wyższe,  

• publiczne szkoły wyższe,  
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• jednostki samorządu terytorialnego. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

W konkursie nie ma zamkniętego katalogu rodzajów działań, co pozwala na dużą swobodę 

w kształtowaniu projektów.  

 

Projekty muszą być adresowane do zagranicznych odbiorców, a zwłaszcza do środowisk 

opiniotwórczych, w tym przedstawicieli mediów. 

 

W 2022 r. ramach konkursu dofinansowane były działania dotyczące poniższych obszarów 

tematycznych:  

• Polska we współczesnym świecie zaangażowana i inspirująca. Wzmacnianie pozycji Polski na 

arenie międzynarodowej. Polska jako lider regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz 

wiarygodny partner i sojusznik europejski. 

• Obrona dobrego imienia Polski poprzez monitorowanie działań o charakterze 

zniekształcającym, dezinformującym i dyfamacyjnym i adekwatne reagowanie na nie. 

• Polska silna swoją wielowiekową historią i wielokulturowym dziedzictwem. Upowszechnianie 

wiedzy o Polsce ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej historii Polski. 

• Polska prowadzi i wzmacnia dialog kulturowy. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• do 200.000 zł. 

 

Jaki jest minimalny wymagany wkład własny? 

• 0%. 

 

 

8. PROGRAMY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

8.1. Program „Kultura bez barier” 

https://kultura-bez-barier.pfron.org.pl/nabor-wnioskow-o-udzielenie-grantu-dla-instytucji-

kultury/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-grantu-dla-instytucji-kultury/ 

 

W ramach programu zaplanowany został jeden nabór wniosków, który został zamknięty 26 kwietnia 

2022 roku.  

 

9. PROGRAMY POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ 
https://pisf.pl/dotacje-programy-operacyjne/ 

 

Programy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej nie są z założenia programami przeznaczonymi dla 

muzeów. Jednak jeżeli dany podmiot jest zainteresowany realizacją działań z dziedziny edukacji 

filmowej, dysponuje salą kinową lub chce zaangażować się w produkcję konkretnego filmu, bo np. jego 

tematyka jest bliska tematyce muzeum, wówczas warto skorzystać z możliwości, jakie daje Instytut – 

https://kultura-bez-barier.pfron.org.pl/nabor-wnioskow-o-udzielenie-grantu-dla-instytucji-kultury/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-grantu-dla-instytucji-kultury/
https://kultura-bez-barier.pfron.org.pl/nabor-wnioskow-o-udzielenie-grantu-dla-instytucji-kultury/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-grantu-dla-instytucji-kultury/
https://pisf.pl/dotacje-programy-operacyjne/
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albo jako wnioskodawca (programy „Edukacja filmowa”, „Upowszechnianie kultury filmowej”, 

„Promocja polskiego filmu za granicą”, „Rozwój kin”), albo jako partner podmiotu działającego 

w branży filmowej (program „Produkcja filmowa”). 

 

9.1. Program Operacyjny I „Produkcja filmowa” 

 

Terminy naboru: 

a) w 2022 r. nabory odbywały się w trzech sesjach: 

• sesja I/2022: do 28 stycznia,  

• sesja II/2022: do 29 kwietnia,  

• sesja III/2022:do 26 sierpnia;  

b) nie wszystkie priorytety miały nabory we wszystkich sesjach; 

c) należy brać pod uwagę, że późniejsze sesje mogą zostać odwołane. 

 

Celem programu jest wspieranie produkcji filmowej na etapie rozwoju projektu oraz produkcji filmu, 

a w szczególności:  

• tworzenie warunków do rozwoju projektów polskich filmów oraz koprodukcji;  

• inspirowanie i wspieranie produkcji wszystkich rodzajów polskiej twórczości filmowej, 

a w szczególności filmów autorskich;  

• wspieranie debiutów reżyserskich;  

• wspieranie koprodukcji międzynarodowych, podejmowanych przez polskich producentów;  

• wspieranie produkcji filmów, których scenariusze zostały dofinansowane przez PISF;  

• priorytetowe dofinansowanie produkcji filmów, których scenariusz oraz okres rozwoju 

projektu były współfinansowane ze środków PISF. 

 

Kto może aplikować? 

• w priorytetach I-XI: producenci filmowi; 

• w priorytecie XII: osoby fizyczne. 

 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

 

1. Priorytet I: Rozwój projektu (filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych):  

a) filmów autorskich;  

b) filmów o tematyce historycznej. 

 

 

2. Priorytet II: Produkcja filmów fabularnych:  

a) autorskich;  

b) o tematyce historycznej; 

c) koprodukcji mniejszościowych z polskim reżyserem. 

 

3. Priorytet III: Produkcja filmów dokumentalnych:  

a) autorskich; 

b) o tematyce historycznej; 

c) koprodukcji mniejszościowych z polskim reżyserem. 



45 
 

 

4. Priorytet IV: Produkcja filmów animowanych:  

a) autorskich; 

b) o tematyce historycznej; 

c) koprodukcji mniejszościowych z polskim reżyserem; 

d) dla młodego widza lub widowni familijnej. 

 

5. Priorytet V: Rozwój i produkcja serii animowanych: 

a) rozwój projektu serii;  

b) produkcja serii; 

c) produkcja serii w koprodukcji mniejszościowej z polskim reżyserem. 

 

6. Priorytet VI: Produkcja filmów fabularnych pełnometrażowych – mikrobudżetowych „pierwszy 

film”.  

 

7. Priorytet VII: Produkcja koprodukcji mniejszościowych:  

a) pełnometrażowych filmów fabularnych; 

b) pełnometrażowych filmów dokumentalnych; 

c) pełnometrażowych filmów animowanych. 

 

8. Priorytet VIII: Produkcja filmów nowatorskich: 

a) fabularnych krajowych pełnometrażowych;  

b) dokumentalnych krótko, średnio i pełnometrażowych; 

c) animowanych krótko, średnio i pełnometrażowych. 

 

9. Priorytet IX: Polsko-Niemiecki Fundusz Filmowy:  

a) rozwój projektów filmów pełnometrażowych: fabularnych, dokumentalnych i animowanych; 

b) produkcja filmów pełnometrażowych: fabularnych, dokumentalnych i animowanych. 

 

10. Priorytet X: Produkcja oraz rozwój projektów filmów dla młodego widza lub widowni familijnej:  

a) filmów fabularnych; 

b) filmów pełnometrażowych animowanych; 

c) koprodukcji mniejszościowych z polskim reżyserem. 

 

11. Priorytet XI: Dewelopment scenariuszowy: 

a) filmów autorskich; 

b) filmów o tematyce historycznej; 

c) filmów dla młodego widza lub widowni familijnej. 

 

12. Priorytet XII: Stypendium scenariuszowe: 

a) filmów autorskich pełnometrażowych: fabularnych, dokumentalnych i animowanych;  

b) filmów o tematyce historycznej pełnometrażowych: fabularnych, dokumentalnych i 

animowanych;  

c) filmów dla młodego widza lub widowni familijnej pełnometrażowych: fabularnych, 

dokumentalnych i animowanych. 
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O jakie kwoty można aplikować? 

• Kwoty zróżnicowane w zależności od priorytetu i rodzaju przedsięwzięcia. 

 

Jaki jest minimalny wymagany wkład własny? 

• Wartości zróżnicowane w zależności od priorytetu i rodzaju przedsięwzięcia. 

 

9.2. Program Operacyjny II „Edukacja filmowa” 

 

Terminy naboru: w 2022 r. nabory odbywały się w dwóch sesjach: 

• sesja I/2022: do 14 stycznia,  

• sesja II/2022: do 20 maja. 

 

Celem programu jest:  

• wzmacnianie twórczego i innowacyjnego potencjału polskiego szkolnictwa filmowego;  

• wspieranie rozwoju artystycznego i zawodowego twórców filmowych;  

• edukacja filmowa, w tym szczególnie młodej widowni.  

 

Kto może aplikować? 

a) w priorytecie I:  

• szkoły i uczelnie, 

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą; 

b) w priorytetach II–III: 

• państwowe i samorządowe instytucje kultury, 

• organizacje pozarządowe, 

• szkoły i uczelnie, 

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą; 

c) w priorytecie IV: 

• organizacje pozarządowe,  

• szkoły i uczelnie,  

• podmioty, prowadzące działalność gospodarczą.  

d) w priorytecie V: 

• podmioty prowadzące kina, zrzeszone w Sieci Kin Studyjnych,  

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą.  

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

 

1. Priorytet I: Szkoły wyższe i podyplomowe: 

a) programy edukacyjne, wchodzące w skład edukacji ciągłej;  

b) realizacja szkolnych i pozaszkolnych filmów krótko- i średniometrażowych;  

c) kształcenie zawodowe i podnoszenie kompetencji poprzez organizację studiów 

podyplomowych;  

d) inne działania, realizujące cele Priorytetu I.  

 

2. Priorytet II: Szkoły średnie i szkoły zawodowe: 

a) programy edukacyjne, wchodzące w skład edukacji ciągłej;  
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b) kształcenie w kierunku zdobycia zawodów związanych z potrzebami współczesnego rynku 

audiowizualnego;  

c) inne działania realizujące cele Priorytetu II.  

 

3. Priorytet III: Edukacja i kształcenie profesjonalne: 

a) kształcenie zawodowe i podnoszenie kompetencji poprzez organizację szkoleń zawodowych, 

warsztatów, kursów i innych przedsięwzięć lub programów długoterminowych;  

b) edukacja, dotycząca historii filmu polskiego i światowego, estetyki filmowej i środków wyrazu 

oraz społecznych funkcji filmu;  

c) projekty edukacyjne dla przedstawicieli wszystkich grup zawodowych, pracujących na 

potrzeby polskiej kinematografii;  

d) inne działania, realizujące cele Priorytetu III.  

 

4. Priorytet IV: Profesjonalizacja szkolnictwa językowego  

a) kształcenie językowe i podnoszenie kompetencji poprzez organizację szkoleń i kursów dla 

przedstawicieli wszystkich grup zawodowych, pracujących na potrzeby polskiej kinematografii;  

b) inne działania, realizujące cele Priorytetu IV.  

 

5. Priorytet V: Edukacja w kinach studyjnych: 

a) cykliczne zajęcia edukacyjne, połączone z projekcją filmu o wysokich walorach artystycznych, 

dotyczące analizy prezentowanego dzieła, jego miejsca w historii kinematografii polskiej i/lub 

światowej, estetyki filmowej i zastosowanych środków wyrazu oraz społecznych funkcji filmu, 

organizowane w kinach studyjnych, adresowane do tej samej grupy odbiorców, prowadzone 

w trakcie roku szkolnego;  

b) inne działania, realizujące cele Priorytetu V.  

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Kwoty zróżnicowane w zależności od priorytetu i rodzaju przedsięwzięcia. 

 

Jaki jest minimalny wymagany wkład własny? 

• Wartości zróżnicowane w zależności od priorytetu i rodzaju przedsięwzięcia. 

 

9.3. Program Operacyjny III „Upowszechnianie kultury filmowej” 

 

Terminy naboru: w 2022 r. nabory odbywały się w dwóch sesjach: 

• sesja I/2022: do 14 stycznia,  

• sesja II/2022: do 20 maja. 

 

Celem programu jest:  

• wspieranie działań, mających na celu tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku 

polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej, w tym dla osób z niepełnosprawnościami;  

• promocja filmów o szczególnych walorach artystycznych;  

• wspieranie rozwoju piśmiennictwa i czasopiśmiennictwa z zakresu kinematografii i rynku 

audiowizualnego;  

• wspieranie procesu cyfrowej rekonstrukcji filmów i zachowanie archiwalnych zbiorów 

filmowych;  
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• przeciwdziałanie piractwu.  

 

Kto może aplikować? 

a) w priorytetach I,II,III,V:  

• państwowe i samorządowe instytucje kultury, 

• organizacje pozarządowe, 

• szkoły i uczelnie, 

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą; 

b) w priorytecie IV: 

• podmioty, będące właścicielami praw majątkowych do filmów, a w określonych przypadkach 

podmioty działające w ich imieniu.  

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

 

1. Priorytet I: Festiwale filmowe:  

a) organizacja festiwali o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym;  

b) inne działania realizujące cele Priorytetu I.  

 

2. Priorytet II: Inicjatywy filmowe:  

a) organizacja przeglądów i innych wydarzeń filmowych o charakterze lokalnym;  

b) działalność kin studyjnych;  

c) działalność klubów filmowych;  

d) organizacja kongresów, konferencji i sympozjów, mających na celu pogłębianie 

i upowszechnianie wiedzy o filmie;  

e) organizacja konkursów filmowych, wystaw oraz innych wydarzeń promujących sztukę filmową;  

f) inne działania realizujące cele Priorytetu II.  

 

3. Priorytet III: Literatura i czasopisma o filmie:  

a) publikacja opracowań naukowych, książek, czasopism, z dziedziny kinematografii, w formach 

takich jak:  

• książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących,  

• albumy,  

• publikacje popularno-naukowe,  

• czasopisma – w ramach Priorytetu III można finansować wyłącznie czasopisma, funkcjonujące 

na rynku wydawniczym lub w formie publikacji elektronicznej;  

b) działalność portali, serwisów, baz z zakresu wiedzy o filmie;  

c) inne działania, realizujące cele Priorytetu III.  

 

4. Priorytet IV: Rekonstrukcja cyfrowa: 

a) rekonstrukcja cyfrowa filmów polskich oraz ich przygotowanie do rozpowszechniania;  

b) systemowe przedsięwzięcia, mające na celu zabezpieczenie materiałów filmowych;  

c) tworzenie publicznych repozytoriów cyfrowych w celu upowszechniania filmów.  
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5. Priorytet V: Badania rynku audiowizualnego:  

a) badania ilościowe i jakościowe o charakterze cyklicznym, dotyczące widza kinowego oraz 

bilansu kompetencji;  

b) badania rynkowe w sferze kinematografii;  

c) przygotowanie analiz w zakresie organizacji i finansowania rynku kinematograficznego 

w Polsce, a także przedsięwzięć wspierających jego systemowy rozwój;  

d) przygotowanie innowacyjnych przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla rozwoju rynku 

audiowizualnego;  

e) badania i analizy zjawiska piractwa w sferze kinematografii oraz wdrażanie przedsięwzięć, 

których celem jest zwalczanie piractwa i zapobieganie łamaniu praw autorskich;  

f) inne działania, realizujące cele Priorytetu V.  

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Kwoty zróżnicowane w zależności od priorytetu i rodzaju przedsięwzięcia. 

 

Jaki jest minimalny wymagany wkład własny? 

• Wartości zróżnicowane w zależności od priorytetu i rodzaju przedsięwzięcia. 

 

9.4. Program Operacyjny IV „Rozwój kin” 

 

Terminy naboru: w 2022 r. nabory odbywały się w dwóch sesjach: 

• sesja I/2022: do 14 stycznia,  

• sesja II/2022: do 20 maja. 

 

Celem programu jest:  

• tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej 

sztuki filmowej;  

• wspieranie działalności kin oraz poprawa warunków funkcjonowania instytucji filmowych;  

• dostosowanie kin do cyfrowego standardu wyświetlania filmów.  

 

Kto może aplikować? 

a) w priorytecie I:  

• podmioty prowadzące kino,  

• instytucje filmowe, studia i wytwórnie filmowe,  

• szkoły filmowe, stowarzyszenia lub fundacje, które prowadzą systematyczną działalność 

kinową,  

• inne podmioty prowadzące działalność kinową; 

b) w priorytecie II: 

• kina, które przez okres najbliższych 10 lat zobowiązują się spełniać warunki określone w 

regulaminie programu; 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

 

1. Priorytet I: Modernizacja kin:  
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a) zakup elementów wyposażenia zgodnie z listą umieszczoną w regulaminie.  

 

2. Priorytet II: Cyfryzacja kin:  

a) współfinansowanie zakupu sprzętu do projekcji cyfrowych o minimalnej rozdzielczości 2K 

w standardzie DCI. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Kwoty zróżnicowane w zależności od priorytetu i rodzaju przedsięwzięcia. 

 

Jaki jest minimalny wymagany wkład własny? 

• Wartości zróżnicowane w zależności od priorytetu i rodzaju przedsięwzięcia. 

 

9.5. Program Operacyjny V „Promocja polskiego filmu za granicą” 

 

Termin naboru: w 2022 r. nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.  

 

Celem programu jest:  

• promocja i upowszechnianie polskiej twórczości filmowej;  

• tworzenie warunków do rozwoju koprodukcji filmowej;  

• wspieranie rozwoju artystycznego i zawodowego twórców i producentów filmowych.  

 

Kto może aplikować? 

a) w priorytecie I:  

• producenci filmowi,  

• szkoły i uczelnie o profilu filmowym,  

• państwowe i samorządowe instytucje kultury, 

• organizacje pozarządowe, 

• polskie placówki dyplomatyczne, 

• inne podmioty, działające w sferze kultury; 

b) w priorytecie II: 

• zagraniczni dystrybutorzy filmowi;  

c) w priorytecie III: 

• osoby, będące obywatelami polskimi i jednocześnie przedstawicielami zawodów filmowych, 

odprowadzające podatki Polsce oraz reżyserzy, niebędący obywatelami polskimi, lecz 

współtworzący polski film, którzy przedstawią dokumenty, potwierdzające płacenie podatku 

w Polsce. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

 

1. Priorytet I: Promocja polskiego filmu za granicą:  

a) kampanie promocyjne związane z udziałem polskich filmów, twórców oraz organizacja 

promocyjnych stoisk narodowych na międzynarodowych targach i festiwalach, w tym filmów 

zakwalifikowanych do:  

• ubiegania się o nagrody na festiwalach międzynarodowych, zaliczonych przez FIAPF do 

kategorii konkursowych festiwali filmów fabularnych,  
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• oficjalnej selekcji w Toronto, Telluride oraz konkursów międzynarodowych na festiwalach 

filmowych: Sundance, Busan, IDFA, HotDocs, Annecy,  

• ubiegania się o prestiżowe międzynarodowe nagrody filmowe, tj. nagrody Amerykańskiej 

Akademii Filmowej – Oscar, Złote Globy oraz nagrody European Film Awards;  

b) kampanie promocyjne związane z udziałem polskich filmów, twórców oraz organizacja 

promocyjnych stoisk narodowych na międzynarodowych targach i festiwalach innych niż 

wymienione w pkt a);  

c) organizowanie poza granicami kraju imprez promujących dorobek polskich twórców 

filmowych oraz polską twórczość filmową – przeglądy, retrospektywy, wystawy, konferencje;  

d) organizowanie w Polsce wizyt, spotkań zagranicznych inwestorów, producentów i twórców 

filmowych, które służą rozwojowi koprodukcji, usług filmowych oraz dystrybucji polskich 

filmów za granicą;  

e) organizowanie i współorganizowanie z partnerami zagranicznymi szkoleń, warsztatów, 

prezentacji dla przedstawicieli branży filmowej.  

 

2. Priorytet II: Dystrybucja polskiego filmu za granicą:  

a) Dystrybucja kinowa pełnometrażowego filmu lub serialu animowanego na terytorium innym 

niż Polska, którego producent polski jest producentem wiodącym. Dystrybucja w serwisach 

VOD jest możliwa pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora PISF. 

 

3. Priorytet III: Stypendia zagraniczne:  

a) udział polskich przedstawicieli zawodów filmowych na zagranicznych targach i festiwalach;  

b) uczestnictwo polskich przedstawicieli zawodów filmowych w wydarzeniach, odbywających się 

za granicą, podnoszących ich kwalifikacje zawodowe;  

c) udział polskich przedstawicieli zawodów filmowych w ramach wydarzeń branżowych 

(pitchingach i targach koprodukcyjnych), odbywających się za granicą na etapie rozwoju 

projektu i w trakcie produkcji filmu;  

d) udział polskich przedstawicieli zawodów filmowych w ramach wydarzeń, odbywających się za 

granicą: w składzie jury festiwali, będących ekspertami podczas konkursów i pitchingów lub 

prelegentami podczas konferencji, paneli dyskusyjnych itp.;  

e) udział polskich przedstawicieli zawodów filmowych w organizowanych poza granicami kraju 

imprezach, promujących dorobek polskich twórców filmowych oraz polską twórczość filmową 

– przeglądy, retrospektywy, pokazy specjalne, wystawy, konferencje.  

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Kwoty zróżnicowane w zależności od priorytetu i rodzaju przedsięwzięcia. 

 

Jaki jest minimalny wymagany wkład własny? 

• Wartości zróżnicowane w zależności od priorytetu i rodzaju przedsięwzięcia. 

 

 

10. PROGRAMY NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM 

ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 
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Działalność Narodowego Instytutu Wolności jest ukierunkowana przede wszystkim na budowanie 

silnego społeczeństwa obywatelskiego. Działania kulturalne nie są w centrum zainteresowań Instytutu, 

ale mogą zostać wplecione w inne działania realizowane w ramach projektów. 

 

10.1. Program „NOWEFIO”  

https://niw.gov.pl/nasze-programy/nowefio/edycja-2022/ 

 

Termin naboru: w 2022 r. termin składania wniosków upływał 12 grudnia, godz. 14.00. 

 

Program „NOWEFIO” (nazwa nawiązuje do poprzedniego programu „Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich”, w skrócie – FIO) nie jest z założenia przeznaczony dla muzeów, jednak mogą one być 

partnerem we wniosku składanym przez inny podmiot. 

 

Celem programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie 

publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu 

publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce. 

 

Kto może aplikować? 

• organizacje pozarządowe (w tym m.in. stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe, 

jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, 

fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy 

gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe);  

• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa 

do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów 

i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele 

statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;  

• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;  

• spółdzielnie socjalne;  

• koła gospodyń wiejskich;  

• ochotnicze straże pożarne;  

• spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami 

działającymi na podstawie przepisów z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w 

celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz 

nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

 

W konkursie nie ma zamkniętego katalogu rodzajów działań, co pozwala na dużą swobodę 

w kształtowaniu projektów.  

 

Priorytety FIO, w które najłatwiej jest wpleść działania kulturalne, to: 

• Priorytet 2.: „Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego”. W ramach Priorytetu 2. 

wspierane będą działania zmierzające do zwiększenia aktywności społecznej na rzecz dobra 

wspólnego, realizowane przez obywateli działających w organizacjach pozarządowych. 

Projekty realizowane w ramach tego priorytetu powinny pozwolić na zwiększanie aktywności 

i samoorganizacji obywatelskiej, w efekcie przyczyniając się do budowania i powiększania 

https://niw.gov.pl/nasze-programy/nowefio/edycja-2022/
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kapitału społecznego (tworzenia więzi społecznych, budowania zaufania i aktywności 

wolontariackiej w organizacjach obywatelskich).  

• Priorytet 3.: „Organizacje obywatelskie w życiu publicznym”. Projekty realizowane w ramach 

Priorytetu 3. powinny przyczyniać się do zwiększania obecności organizacji obywatelskich w 

życiu publicznym, wspierania dialogu obywatelskiego, procesów konsultacji, tworzenia forum 

debaty publicznej, budowania potencjału organizacji przez kształtowanie wizerunku 

organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• od 50.000 zł do 300.000 zł. 

 

Jaki jest minimalny wymagany wkład własny? 

• 0%. 

 

 

III FUNDUSZE KRAJOWE – SAMORZĄDOWE 

 

1. KONKURSY OGŁASZANE PRZEZ MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ 

PRZEZ WŁADZE MIAST I GMIN 
 

Dotacje na działania z dziedziny kultury udzielane są także przez urzędy marszałkowskie 

poszczególnych województw, a także przez władze miast i gmin. Konkursy te nie są z założenia 

przeznaczone dla muzeów, jednak mogą one być partnerem we wniosku składanym przez inny 

podmiot. 

 

Dotacje samorządowe są zwykle przeznaczone na wspieranie działań o wyraźnym charakterze 

lokalnym, nastawionych na miejscowych odbiorców i odpowiadających na potrzeby konkretnych 

regionów i miejscowości, a także na ochronę obiektów zabytkowych. Dystrybuowane tą drogą 

dofinansowania zwykle nie są wysokie, mogą jednak stanowić cenne uzupełnienie budżetu. 

 

Ogłoszenia o naborach wniosków na dotacje udzielane przez władze regionalne i lokalne są 

umieszczane na stronach poszczególnych urzędów w sekcji zawierającej komunikaty i ogłoszenia, 

a często także w osobnych zakładkach poświęconych kulturze. 

 

Przykładowo, informacje o konkursach ogłaszanych przez marszałków województw umieszczane są na 

stronach: 

 

• województwo dolnośląskie: 

- ogłoszenia: 

https://bip.dolnyslask.pl/urzad/Article/get/id,99004.html 

- kultura: 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/kultura/aktualnosci/ 

 

• województwo kujawsko-pomorskie: 

https://bip.dolnyslask.pl/urzad/Article/get/id,99004.html
http://www.umwd.dolnyslask.pl/kultura/aktualnosci/
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- ogłoszenia: 

https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/category/kultura-i-dziedzictwo-narodowe-granty-w-trybie-

ustawy-o-pozytku-publicznym-i-wolontariacie-w-zakresie-kultury-tryb-konkursowy/ 

- kultura: 

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/kultura-aktualnosci 

 

• województwo lubelskie: 

- ogłoszenia: 

https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=88 

- kultura: 

https://www.lubelskie.pl/kategoria/aktualnosci-kultura-edukacja-i-sport/ 

 

• województwo lubuskie: 

- ogłoszenia: 

https://bip.lubuskie.pl/826/2021_/ 

- kultura: 

https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/kategoria/76 

 

• województwo łódzkie: 

- ogłoszenia: 

https://bip.lodzkie.pl/konkursy-2022  

- kultura: 

https://www.lodzkie.pl/kultura 

 

• województwo małopolskie: 

- ogłoszenia: 

https://bip.malopolska.pl/umwm,m,400451,2022.html  

- kultura: 

https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/kultura-i-dziedzictwo/konkursy-grantowe 

 

• województwo mazowieckie:  

- ogłoszenia:  

https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty 

- kultura: 

https://mazovia.pl/pl/kultura_i_turystyka/aktualnosci 

 

• województwo opolskie: 

- ogłoszenia: 

https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/otwarte-konkursy-ofert/ 

- kultura: 

https://www.opolskie.pl/region/kultura/ 

 

• województwo podkarpackie: 

- ogłoszenia: 

https://www.podkarpackie.pl/index.php/kultura/otwarte-konkursy-ofert  

- kultura: 

https://www.podkarpackie.pl/index.php/kultura 

 

https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/category/kultura-i-dziedzictwo-narodowe-granty-w-trybie-ustawy-o-pozytku-publicznym-i-wolontariacie-w-zakresie-kultury-tryb-konkursowy/
https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/category/kultura-i-dziedzictwo-narodowe-granty-w-trybie-ustawy-o-pozytku-publicznym-i-wolontariacie-w-zakresie-kultury-tryb-konkursowy/
https://www.kujawsko-pomorskie.pl/kultura-aktualnosci
https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=88
https://www.lubelskie.pl/kategoria/aktualnosci-kultura-edukacja-i-sport/
https://bip.lubuskie.pl/826/2021_/
https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/kategoria/76
https://bip.lodzkie.pl/konkursy-2022
https://www.lodzkie.pl/kultura
https://bip.malopolska.pl/umwm,m,400451,2022.html
https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/kultura-i-dziedzictwo/konkursy-grantowe
https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty
https://mazovia.pl/pl/kultura_i_turystyka/aktualnosci
https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/otwarte-konkursy-ofert/
https://www.opolskie.pl/region/kultura/
https://www.podkarpackie.pl/index.php/kultura/otwarte-konkursy-ofert
https://www.podkarpackie.pl/index.php/kultura
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• województwo podlaskie: 

- ogłoszenia: 

 

https://bip.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/urzad_mar/dotacje_i_konkursy/otwartekonkursyofe

rt/?p=2022  

- kultura: 

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/kultura/ 

 

• województwo pomorskie: 

- ogłoszenia: 

2022 | BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego  

- kultura: 

https://www.bip.pomorskie.eu/m,90,kultura.html 

 

• województwo śląskie: 

- ogłoszenia: 

https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/konkursy-1.html?p=2022  

- kultura: 

https://www.slaskie.pl/content/kultura  

 

• województwo świętokrzyskie: 

- ogłoszenia: 

https://www.swietokrzyskie.pro/category/konkursy/ 

- kultura: 

https://www.swietokrzyskie.pro/category/urzad-marszalkowski/departamenty/departament-

kultury-i-dziedzictwa-narodowego/konkursy-departamentu-kultury-i-dziedzictwa-narodowego/ 

 

• województwo warmińsko-mazurskie: 

- ogłoszenia: 

https://bip.warmia.mazury.pl/kategoria/96/informacje-konkursy-ogloszenia.html 

- kultura: 

https://warmia.mazury.pl/kultura/aktualnosci 

 

• województwo wielkopolskie: 

- ogłoszenia: 

https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_kultura-i-ochrona-dziedzictwa-kulturowego 

- kultura: 

https://www.umww.pl/artykul/zakladka-kultura 

 

• województwo zachodniopomorskie: 

- ogłoszenia: 

http://bip.rbip.wzp.pl/tabela/artykuly/894/895 

- kultura: 

http://kultura.wzp.pl/ 

 

Wiele urzędów marszałkowskich oraz miast i gmin korzysta też z platformy 

https://www.witkac.pl/Account/Login. Strona ta służy ogłaszaniu konkursów dotacyjnych, składaniu 

i ocenie wniosków, a także tworzeniu umów i sprawozdań. 

https://bip.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/urzad_mar/dotacje_i_konkursy/otwartekonkursyofert/?p=2022
https://bip.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/urzad_mar/dotacje_i_konkursy/otwartekonkursyofert/?p=2022
https://www.wrotapodlasia.pl/pl/kultura/
https://www.bip.pomorskie.eu/m,551,2022.html
https://www.bip.pomorskie.eu/m,90,kultura.html
https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/konkursy-1.html?p=2022
https://www.slaskie.pl/content/kultura
https://www.swietokrzyskie.pro/category/konkursy/
https://www.swietokrzyskie.pro/category/urzad-marszalkowski/departamenty/departament-kultury-i-dziedzictwa-narodowego/konkursy-departamentu-kultury-i-dziedzictwa-narodowego/
https://www.swietokrzyskie.pro/category/urzad-marszalkowski/departamenty/departament-kultury-i-dziedzictwa-narodowego/konkursy-departamentu-kultury-i-dziedzictwa-narodowego/
https://bip.warmia.mazury.pl/kategoria/96/informacje-konkursy-ogloszenia.html
https://warmia.mazury.pl/kultura/aktualnosci
https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_kultura-i-ochrona-dziedzictwa-kulturowego
https://www.umww.pl/artykul/zakladka-kultura
http://bip.rbip.wzp.pl/tabela/artykuly/894/895
http://kultura.wzp.pl/
https://www.witkac.pl/Account/Login
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Aby z niej skorzystać, najpierw należy założyć konto (konto zakłada się na osobę, a nie na instytucję). 

Następnie, po zalogowaniu, uzyskujemy dostęp m.in. do ogłoszeń o konkursach. Można szukać ich na 

dwa sposoby. Po pierwsze, możemy wejść w zakładkę „Konkursy”, a następnie odpowiednio ustawić 

kryteria wyszukiwania. Po drugie, można skorzystać z zakładki „Organizatorzy konkursów”, gdzie 

wpisujemy interesującego nas organizatora (np. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego), 

i wówczas wyświetlają się nam informacje o wszystkich ogłoszonych przez niego naborach.  

 

Niestety, nie wszystkie samorządy korzystają z tej platformy, dlatego należy zawsze upewnić się, czy 

interesujący nas organizator umieszcza swoje ogłoszenia na platformie www.witkac.pl, czy też należy 

ich szukać wyłącznie na jego stronie internetowej. 

 

 

IV PROGRAM „KULTURA” MECHANIZMU 

FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU 

GOSPODARCZEGO 2014-2021 

https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/pl/strona-glowna.php 

 

Nabory do dwóch głównych działań programu z perspektywy finansowej 2014–2021 (Działania 1: 

„Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” oraz Działania 2: „Poprawa dostępu do kultury i 

sztuki”) zostały już zakończone. Nabory do Funduszu Współpracy Dwustronnej będą kontynuowane do 

2025 roku. Informacje dotyczące kolejnej perspektywy finansowej nie są jeszcze znane. 

 

1. FUNDUSZ WSPÓŁPRACY DWUSTRONNEJ 
 

Celem Funduszu Współpracy Dwustronnej jest wzmacnianie współpracy pomiędzy Państwami-

Darczyńcami (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) a Państwami-Beneficjentami (15 państw Unii 

Europejskiej, w tym Polska). 

 

W stosunku do konkursów z poprzednich lat zmianie ulega formuła programu, który wcześniej miał na 

celu pokrywanie kosztów organizacji spotkań pomiędzy podmiotami sektora kultury i kreatywnego z 

Polski z instytucjami pochodzącymi z Państw-Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii).  

 

1.1. Program „Małe Inicjatywy” 

https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/topics/nabor-na-male-inicjatywy-w-ramach-funduszu-

wspolpracy-dwustronnej.php 

 

Termin naboru: w 2022 r. termin składania wniosków upływał 30 września, godz. 16.00. 

 

Podstawowym celem programu jest stworzenie punktu wyjścia do długofalowej i szerszej współpracy 

pomiędzy instytucjami z Polski i Państw-Darczyńców. Mając na uwadze toczącą się na Ukrainie wojnę 

i miliony uchodźców w Europie, autorzy programu pragną stworzyć możliwości włączenia Ukraińców 

http://www.witkac.pl/
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/pl/strona-glowna.php
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/fundusz-wspolpracy-dwustronnej/informacje-ogolne.php
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do inicjatyw realizowanych w jego ramach. Nie jest to wymóg obowiązkowy, ale włączenie ukraińskich 

uchodźców z Polski i/lub Państw-Darczyńców może skutkować dodatkowymi punktami oceny. 

 

Kto może aplikować? 

• publiczne instytucje kultury; 

• archiwa państwowe; 

• szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne; 

• kościoły lub związki wyznaniowe; 

• organizacje pozarządowe aktywne w dziedzinie kultury; 

• jednostki samorządu terytorialnego; 

• podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na listę UNESCO lub uznanymi 

przez Prezydenta RP za Pomniki Historii; 

• publiczne i prywatne podmioty komercyjne działające w sektorze kultury i sektorze 

kreatywnym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu UE nr 1295/2013 w sprawie 

programu „Kreatywna Europa”. 

 

WAŻNE: wszystkie inicjatywy muszą być w partnerstwie z podmiotami z co najmniej jednego z Państw-

Darczyńców: Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Działania mają koncentrować się na dzieleniu się 

nowo nabytą wiedzą i doświadczeniem z partnerem. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• tworzenie platform networkingowych zwiększających dostęp do możliwości korzystania z 

kultury ; 

• rozwój zawodowy (warsztaty, seminaria, konferencje, szkolenia dla wnioskodawców); 

• współpraca z ekspertami w opracowywaniu i testowaniu nowych metod pracy, 

profesjonalnych planów strategicznych itp.; 

• zajęcia z elementem budowania potencjału artystów/ekspertów biorących udział w 

realizowanej inicjatywie; 

• planowanie ogólnospołecznych wydarzeń artystycznych lub kulturalnych; 

• inne, zgodnie z celami naboru. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 10 000 euro, maksymalna 30 000 euro . 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• 0%. 

 

V FUNDUSZE UNIJNE  

 

1. PROGRAMY RAMOWE UNII EUROPEJSKIEJ 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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Programy ramowe to programy dotacyjne służące rozwojowi wybranych, priorytetowych dziedzin 

funkcjonowania Unii Europejskiej i zarządzane na poziomie Unii. Budżety programów ramowych nie są 

dzielone na poszczególne kraje, lecz przyznawane na dofinansowanie wybranych projektów, 

wyłonionych w ogólnoeuropejskich konkursach. Ważną cechą programów ramowych jest wymóg 

współpracy międzynarodowej – wspierane z ich środków projekty są najczęściej realizowane przez 

partnerstwa zrzeszające podmioty z co najmniej kilku krajów. 

 

Podstawowym źródłem informacji o programach ramowych jest strona Komisji Europejskiej (link 

powyżej), na której znajduje się również wyszukiwarka naborów do poszczególnych programów. 

Informacje na stronie publikowane są najpierw w języku angielskim, a następnie, choć nie zawsze, 

również w poszczególnych językach narodowych. Wnioski najbezpieczniej jest jednak składać w 

oparciu o dokumenty w wersji angielskiej, ponieważ w tłumaczeniach zdarzają się pomyłki lub 

niejasności. Część programów ma również swoje osobne strony w języku polskim. 

 

Poniżej znajdują się informacje o tych programach ramowych, w których można uzyskać 

dofinansowanie na działania związane z kulturą. 

 

1.1. Program „Kreatywna Europa” 

https://kreatywna-europa.eu/ 

 

Głównymi celami programu „Kreatywna Europa” są: promocja europejskiej różnorodności kulturowej 

i dziedzictwa, budowanie kompetencji profesjonalistów kultury oraz rozwój publiczności, realizowane 

m.in. poprzez zwiększanie dostępu do kultury i utworów audiowizualnych. 

 

Spośród konkursów realizowanych w ramach programu dla muzeów najbardziej interesujące są dwa 

obszary grantowe należące do komponentu „Kultura”: obszar „Projekty współpracy europejskiej” oraz, 

dla muzeów należących do międzynarodowych sieci współpracy kulturalnej, obszar „Sieci Europejskie”. 

 

Kluczowym elementem w obu obszarach są partnerstwa międzynarodowe, niezbędne do złożenia 

wniosku i realizacji projektu w ramach programu. 

 

1.1.1. Obszar „Projekty współpracy europejskiej” 

https://kreatywna-europa.eu/aplikacje/projekty-wspolpracy-europejskiej/ 

 

Termin naboru: 23 lutego 2023 r. godz. 17.00. 

 

„Projekty współpracy europejskiej” to obszar grantowy wspierający działania kulturalne oparte na 

współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub kreatywnego. Projekty powinny 

przyczyniać się do międzynarodowego obiegu dzieł i twórców oraz budowania publiczności, a także do 

włączania społecznego poprzez kulturę i sztukę, zmniejszania śladu węglowego sektorów, cyfryzacji i 

wdrażania technologii w kulturze, budowania potencjału sektorów i rozwoju poszczególnych dziedzin 

sektora, takich jak architektura czy dziedzictwo kulturowe. 

 

Projekty powinny przyczyniać się do realizacji jednego z następujących celów: 

• transnarodowe tworzenie i obieg europejskich dzieł i artystów – współpraca 

ponadnarodowa w celu zwiększenia europejskiego wymiaru procesu artystycznego i 

twórczego; 

https://kreatywna-europa.eu/
https://kreatywna-europa.eu/aplikacje/projekty-wspolpracy-europejskiej/
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• innowacje – jako narzędzie niezbędne dla rozwoju sektora i jego konkurencyjności. Innowacje 

mają charakter nie tylko technologiczny; mogą obejmować rozwój i eksperymentowanie z 

nowymi praktykami lub nowymi modelami.  

 

Dodatkowo projekt musi spełniać przynajmniej jeden z poniższych priorytetów: 

• publiczność: zwiększenie dostępu do kultury i uczestnictwa w niej, jak również zaangażowanie 

publiczności; 

• włączenie społeczne: promowanie i wzmacnianie integracji społecznej w kulturze / poprzez 

kulturę, w szczególności osób niepełnosprawnych, osób należących do mniejszości i grup 

marginalizowanych społecznie, a także poprzez dialog międzykulturowy; 

• zrównoważony rozwój: przyczynianie się do Europejskiego Zielonego Ładu, w tym Nowego 

Europejskiego Bauhausu, poprzez zachęcanie sektora kultury i kreatywnego do 

współtworzenia i rozpowszechniania praktyk przyjaznych dla środowiska, a także do 

podnoszenia świadomości ekologicznej poprzez podejmowane działania; 

• nowe technologie: pomoc europejskim sektorom kultury i kreatywnym w pełnym 

wykorzystaniu nowych technologii w celu zwiększenia ich konkurencyjności, a także 

przyspieszenie ich cyfrowej transformacji; 

• wymiar międzynarodowy: budowanie współpracy transnarodowej w ramach europejskiego 

sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym zachęcanie organizacji lokalnych  i 

mikroorganizacji do podjęcia aktywności na poziomie międzynarodowym; 

• priorytety sektorowe: wspieranie działań związanych z budowaniem potencjału – takich jak 

szkolenia, tworzenie sieci kontaktów lub działania związane z dostępem do rynku; projekty 

powinny spełniać następujące szczegółowe cele sektorowe: 

– dla sektora książki: wzmocnienie potencjału specjalistów w zakresie sprzedaży praw do 

tłumaczeń lub adaptacji w celu zwiększenia obiegu europejskich dzieł literackich, w 

szczególności dzieł napisanych w rzadziej używanych językach europejskich; 

– dla sektora muzycznego: wzmocnienie potencjału profesjonalistów z sektora muzyki w 

zakresie – tworzenia, promocji i dystrybucji muzyki, uwzględniając nowe trendy cyfrowe, 

prawne i techniczne wynikające z innowacji rynkowych i nowych modeli biznesowych; 

transgraniczny obieg europejskich dzieł muzycznych i eksport muzyki poza granice UE; 

– dla sektora architektury: wzmocnienie zdolności europejskich architektów w zakresie: 

komunikacji i współtworzenia z obywatelami i odpowiednimi interesariuszami w procesach 

projektowania, planowania i budowy; realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, a w 

szczególności zasad Nowego Europejskiego Bauhausu w ich praktykach; umiędzynarodowienia 

kariery w Europie i poza nią; 

– dla sektora dziedzictwa kulturowego: wzmocnienie potencjału specjalistów ds. dziedzictwa 

kulturowego w zakresie: zaangażowania w interpretację, komunikację i prezentację 

dziedzictwa kulturowego w celu rozwijania relacji z publicznością, biorąc pod uwagę 

rozwijające się metody technologiczne i cyfrowe; digitalizacji materiałów dziedzictwa 

kulturowego, miejsc i budynków historycznych, w tym wykorzystanie technologii 3D i sztucznej 

inteligencji; zarządzania ryzykiem dla dziedzictwa kulturowego – z naciskiem na zapobieganie 

i gotowość na ryzyko związane z naturalnymi i nienaturalnymi zagrożeniami, w tym 

przystosowanie się do zmiany klimatu i łagodzenie jej zgodnie z zasadami Europejskiego 

Zielonego Ładu; 

– dla sektora mody i designu: wzmocnienie profesjonalistów z zakresu mody i projektowania, 

promocja i dystrybucja artystyczna, wsparcie sektora w zakresie nowych technologii cyfrowych 

(m.in. wykorzystanie 3D i technologie AI), i techniczne trendy wynikające z innowacji na rynku 
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i nowych modeli biznesowych; wdrażanie zasad spójnych z Europejskim Zielonym Ładem i 

Nowym Europejskim Bauhausem; wspieranie międzynarodowej kariery profesjonalistów; 

– dla sektora zrównoważonej turystyki kulturowej: wzmocnienie zdolności specjalistów w 

zakresie zrównoważonej turystyki kulturowej (działalność szkoleniowa, wychowawcza) i 

świadomości zrównoważonego rozwoju i kwestii środowiskowych; opracowanie wskaźników 

(nośność, dostęp, efektywność energetyczna, odpowiedzialne postępowanie z odpadami), 

narzędzi oceny i ewidencji danych jakościowych i ilościowych; wspieranie transformacji 

cyfrowej w celu wykorzystania ekonomicznego wpływu zrównoważonej turystyki kulturowej 

(w tym wykorzystanie 3D i AI technologie). 

 

Ponadto kluczowe będzie uwzględnienie w projekcie tematów przekrojowych dla programu Kreatywna 

Europa 2021–2027, takich jak inkluzywność, różnorodność, równość płci, ograniczanie negatywnego 

wpływu na środowisko naturalne. 

 

Kto może aplikować? 

• publiczne i prywatne organizacje, instytucje i przedsiębiorstwa sektora kultury i kreatywnego, 

mające siedzibę w jednym z krajów uczestniczących w programie „Kreatywna Europa”, 

komponent „Kultura”; 

• lider (wnioskodawca) partnerstwa projektowego, składający wniosek o dofinansowanie w 

imieniu wszystkich partnerów, musi posiadać osobowość prawną od minimum 2 lat w dniu, w 

którym upływa termin składania wniosków; 

• osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie; wyjątek stanowią osoby prowadzące 

jednoosobową działalność gospodarczą. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• w konkursie nie ma zamkniętego katalogu działań, a inwencja wnioskodawców w zakresie 

kształtowania projektów jest bardzo ceniona. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

Wnioski można składać w trzech kategoriach: 

• projekty na mniejszą skalę (lider i minimum 2 partnerów, łącznie: 3 różne kraje) – do 

200.000 euro; 

• projekty na średnią skalę (lider i minimum 4 partnerów, łącznie: 5 różnych krajów) – do 

1.000.000 euro; 

• projekty na większą skalę (lider i minimum 9 partnerów, łącznie: 10 różnych krajów) – do 

2.000.000 euro. 

 

Jaki jest minimalny wymagany wkład własny? 

• w projektach na mniejszą skalę: 20%; 

• w projektach na średnią skalę: 30%; 

• w projektach na większą skalę: 40%. 

 

 

1.1.2. Obszar „Sieci Europejskie” 

https://kreatywna-europa.eu/aplikacje/sieci-europejskie/ 

 

Termin naboru: najbliższy i jednocześnie ostatni w tej edycji programu nabór odbędzie się w 2024 roku. 

https://kreatywna-europa.eu/aplikacje/sieci-europejskie/
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„Sieci Europejskie” to obszar grantowy wspierający projekty realizowane przez międzynarodowe sieci 

współpracy kulturalnej działające na rzecz zwiększania zdolności europejskich sektorów kultury i 

kreatywnego do promowania i wspierania młodych talentów, stawiania czoła wspólnym wyzwaniom, 

innowacji oraz przyczyniania się do prosperowania sektora kultury, w tym wzrostu i tworzenia nowych 

miejsc pracy w sektorze. 

 

Istotnym aspektem działań sieci powinno być promowanie i aktywne działanie na rzecz sprawiedliwego 

i równego dla wszystkich, włączeniowego i różnorodnego sektora kultury, walka z dyskryminacją, a 

także wkład w osiągnięcie celów Europejskiego Zielonego Ładu. 

 

Ponadto projekty powinny dotyczyć co najmniej jednego z następujących priorytetów: 

• zwiększenie dostępu do kultury i uczestnictwa w niej, a także zaangażowanie i rozwój 

publiczności; 

• budowanie potencjału w ramach europejskiego sektora kultury i kreatywnego, w tym 

zachęcanie organizacji i mikro-organizacji do podejmowania działań na poziomie 

międzynarodowym, w Europie i poza nią; 

• wkład w Europejski Zielony Ład, a w szczególności Nowy Europejski Bauhaus poprzez 

zachęcanie europejskiego sektora kultury i kreatywnego do przyjmowania i rozpowszechniania 

bardziej zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska praktyk; 

• pomoc europejskim sektorom kultury i kreatywnym w pełnym wykorzystaniu nowych 

technologii w celu zwiększenia ich konkurencyjności. 

 

Kto może aplikować? 

• obszar grantowy przeznaczony jest dla międzynarodowych sieci współpracy kulturalnej, które 

są formalnie powołane i działają na podstawie statutu lub dokumentu równoważnego; 

• członkowie sieci muszą mieć wspólną misję, skoordynowane zarządzanie i prowadzić działania 

o podobnym zakresie; 

• ponadto sieć powinna mieć jak największy zasięg i obejmować jak najwięcej państw 

uczestniczących w programie „Kreatywna Europa”; 

• sieci, które zamierzają aplikować o grant muszą byś zarejestrowane w kraju biorącym udział w 

programie i posiadać osobowość prawną  od co najmniej 2 lat w dniu upływu terminu składania 

wniosków. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• w konkursie nie ma zamkniętego katalogu działań, a inwencja wnioskodawców w zakresie 

kształtowania projektów jest bardzo ceniona; 

• działania w ramach obszaru mogą być realizowane poprzez m.in. rozwój współpracy 

międzynarodowej i sieciowanie sektora kultury, transfer wiedzy i dobrych praktyk w sektorze 

kultury, współtworzenie nowych rozwiązań i upowszechnianie ich na poziomie europejskim. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• do 825 000 euro. 

 

Jaki jest minimalny wymagany wkład własny? 

• 20%. 
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1.2. Program „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości”, nabór „Pamięć 

Europejska” 

Link do ogłoszenia CERV-2022-CITIZENS-REM 

 

Nabór „Pamięć Europejska” obejmuje tematy, jakie w latach 2014–2020 wspierane były w ramach 

programu „Europa dla Obywateli”. 

 

Termin naboru: w 2022 r. termin składania wniosków upływał 24 marca, godz. 17.00. 

 

Strategicznym celem programu jest wspieranie projektów mających na celu upamiętnienie kluczowych 

wydarzeń w najnowszej historii Europy, w tym genezy i konsekwencji reżimów autorytarnych i 

totalitarnych, a także podnoszenie świadomości obywateli Europy na temat ich wspólnej historii, 

kultury, dziedzictwa kulturowego i wartości. Program dąży do tego, aby zwiększyć zrozumienie 

obywateli dla Unii, jej genezy, celu, różnorodności i osiągnięć oraz znaczenia wzajemnego zrozumienia 

i tolerancji. 

 

Kto może aplikować? 

• osoby prawne (publiczne i prywatne) zarejestrowane w kraju członkowskim Unii Europejskiej 

lub kraju uczestniczącym w programie (lista na stronie Komisji); 

• władze publiczne (lokalne i regionalne);  

• organizacje non-profit, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszenia osób 

ocalonych oraz organizacje kulturalne, młodzieżowe, edukacyjne i badawcze. 

 

WAŻNE: do złożenia wniosku i realizacji projektu niezbędni są partnerzy z innych krajów 

uczestniczących w programie. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

 

Inicjatywy polityczne UE wspierane w ramach niniejszego naboru to: 

• Strategia UE w zakresie zwalczania antysemityzmu; 

• Plan działania UE na rzecz walki z rasizmem na lata 2020–2025; 

• Ramy strategiczne UE dotyczące Romów w zakresie równości, integracji i partycypacji. 

 

W związku z tym projekty muszą uwzględniać jeden (lub oba) priorytety polityczne Unii Europejskiej 

wyznaczone na 2022 r .: 

• Upamiętnianie oraz badania i edukacja na temat zbrodni popełnionych przez reżimy 

totalitarne; 

• Opór, przemiany demokratyczne i konsolidacja demokracji w UE. 

 

Projekty realizowane w ramach programu muszą mieć specyficzną strukturę, zbudowaną wokół 

organizacji wydarzeń dla uczestników. Mogą one obejmować różne rodzaje działań, takie jak: 

konferencje, warsztaty, szkolenia, seminaria, debaty, webinaria, wystawy, pokazy, nagrywanie filmów, 

kampanie informacyjne, publikacje, ankiety, badania, flashmoby itp. 

 

Projekty, które będą wspierane w ramach programu, powinny: 

• obejmować różne rodzaje organizacji (władze publiczne, organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego, instytuty badawcze i archiwalne, uniwersytety, organizacje kulturalne, 

miejsca pamięci i nauki itd.), które dążą do ustanowienia trwałej współpracy między 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-citizens-rem;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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podmiotami, w szczególności między instytucjami badawczymi, instytucjami pamięci i 

władzami publicznymi; 

• opracowywać różne rodzaje działań (szkolenia, publikacje, narzędzia internetowe, badania, w 

tym badania proweniencji, edukację nieformalną, debaty publiczne, wystawy, gromadzenie i 

digitalizację zeznań, działania innowacyjne i twórcze itp.) oraz zapewnić, że działania te są 

dostępne dla kobiet i mężczyzn, dziewcząt i chłopców, w całej ich różnorodności, w planowaniu 

i realizacji; 

• angażować obywateli z różnych grup docelowych i zapewnić ich zrównoważoną reprezentację 

(pod względem wieku, pochodzenia kulturowego i społecznego itp.), ze szczególnym 

uwzględnieniem multiplikatorów (takich jak decydenci, urzędnicy państwowi, liderzy opinii 

itp.); 

• najlepiej być wdrażane na poziomie ponadnarodowym (obejmującym tworzenie i 

funkcjonowanie partnerstw i sieci ponadnarodowych); 

• propagować pamięć o zbrodniach popełnionych przez reżimy totalitarne, a także prowadzić 

badania mające na celu ograniczenie zniekształceń w ich postrzeganiu; 

• wspierać wspólną kulturę pamięci i wzajemnego zrozumienia między obywatelami z różnych 

krajów. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• maksymalna kwota wnioskowana nie jest określona, 

• wysokość dofinansowań wyliczana jest na podstawie kwot ryczałtowych przyznawanych na 

podstawie liczby bezpośrednich uczestników projektu oraz liczby krajów partnerskich 

uczestniczących w projekcie. 

 

Jaki jest minimalny wymagany wkład własny? 

• nie ma określonego progu wkładu własnego, należy jednak liczyć się z tym, że będzie on 

potrzebny – dofinansowanie wyliczane na podstawie kwot ryczałtowych może nie wystarczyć 

na realizację całego projektu. 

 

1.3. Program „Erasmus+”  

https://erasmusplus.org.pl/ 

 

Program „Erasmus+” nie jest sprofilowany pod kątem działalności muzeów, jednak w jego ramach 

można znaleźć możliwości dofinansowania niektórych realizowanych przez nie działań. Dotyczy to 

zwłaszcza rozwoju zawodowego pracowników zajmujących się szeroko pojętą edukacją – zarówno 

młodzieży, jak i osób dorosłych. Program będzie więc interesujący przede wszystkim dla muzeów 

prowadzących aktywną działalność edukacyjną. 

 

Terminy naborów w konkursach potencjalnie interesujących dla muzeów: 

 

Akcja 1: 

• Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i 

kształcenia dorosłych – 23 lutego 2023 r., godz. 12.00; 

• Mobilność osób w dziedzinie młodzieży, pierwszy nabór – 23 lutego 2023 r., godz. 12.00; 

• Mobilność osób w dziedzinie młodzieży, drugi nabór – 4 października 2023 r., godz. 12.00; 

• Akredytacje Erasmus w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i 

kształcenia dorosłych – 19 października 2023 r., godz. 12.00; 

https://erasmusplus.org.pl/
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• Akredytacje Erasmus w dziedzinie młodzieży – 19 października 2023 r., godz. 12.00. 

 

Akcja 2: 

• Partnerstwa współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, z wyjątkiem 

partnerstw przedkładanych przez europejskie organizacje pozarządowe – 22 marca 2023 r., 

godz. 12.00; 

• Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, 

kształcenia dorosłych i młodzieży, pierwszy nabór – 22 marca 2022 r., godz. 12.00; 

• Partnerstwa współpracy w dziedzinie młodzieży, z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez 

europejskie organizacje pozarządowe – 4 października 2023 r., godz. 12.00. 

• Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, 

kształcenia dorosłych i młodzieży, drugi nabór – 4 października 2023 r., godz. 12.00. 

 

Celem ogólnym programu jest wspieranie, w ramach uczenia się i kształcenia przez całe życie, 

edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju osób w kontekście kształcenia, szkolenia, młodzieży 

i sportu w Europie i poza nią, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i spójności społecznej, wspierania innowacji 

oraz wzmacniania tożsamości europejskiej i aktywności obywatelskiej. Kluczowym elementem 

programu jest współpraca z partnerami zagranicznymi. 

 

Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań zwanych akcjami kluczowymi: 

• Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna; 

• Akcja kluczowa 2: Współpraca organizacji i instytucji; 

• Akcja kluczowa 3: Wsparcie rozwoju polityki i współpracy. 

 

Działania dotyczące powyższych akcji realizowane są w oparciu o sektory: 

• Edukacja Szkolna;  

• Szkolnictwo Wyższe;  

• Kształcenie i szkolenie zawodowe;  

• Edukacja dorosłych; 

• Młodzież; 

• Sport; 

• Działania „Jean Monnet” (wspieranie wysokiej jakości nauczania i badań w dziedzinie studiów 

dotyczących Unii Europejskiej). 

 

Kto może aplikować? 

• uprawnionymi do składania wniosków są instytucje i organizacje. W programie Erasmus+ nie 

mogą składać wniosków osoby indywidualne. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

 

Dla muzeów interesujące mogą być działania dofinansowywane w ramach poniższych akcji: 

 

Akcja 1. Mobilność edukacyjna  

 

W ramach tej akcji wspierana jest m.in.: 
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• mobilność (czyli wyjazdy zagraniczne o charakterze edukacyjnym) osób uczących się i kadry: 

możliwości podjęcia nauki lub zdobycia doświadczenia zawodowego w innym kraju przez 

uczniów, studentów, praktykantów/stażystów oraz młodzież, a także nauczycieli 

akademickich, nauczycieli, osoby prowadzące szkolenia, osoby pracujące z młodzieżą, 

trenerów sportowych, pracowników instytucji edukacyjnych oraz organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego. 

 

Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji  

 

W ramach tej akcji kluczowej wspierane są m.in.:  

• partnerstwa na rzecz współpracy, w tym:  

- partnerstwa współpracy: głównym celem partnerstw współpracy jest umożliwienie organizacjom 

zwiększenia jakości i znaczenia ich działań, rozwinięcia i wzmocnienia sieci partnerów, zwiększenia 

zdolności do wspólnego działania na szczeblu transnarodowym, zwiększenia międzynarodowego 

charakteru ich działań – poprzez wymianę lub rozwój nowych praktyk i metod, jak również 

wymianę i omawianie pomysłów;  

- partnerstwa na małą skalę: przedmiotowa akcja ma na celu rozszerzenie dostępu do programu 

na małe podmioty i osoby, do których trudno jest dotrzeć pod względem edukacji szkolnej, 

kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego, młodzieży i sportu;  

• partnerstwa na rzecz innowacji, w tym:  

- projekty przyszłościowe: akcja ta ma na celu wspieranie innowacji, kreatywności i uczestnictwa, 

a także przedsiębiorczości społecznej, w różnych dziedzinach kształcenia i szkolenia. Wsparciem 

zostaną objęte przyszłościowe pomysły oparte na głównych priorytetach europejskich, które mogą 

zostać włączone w główny nurt polityki i przyczynić się do wprowadzenia udoskonaleń w zakresie 

systemów kształcenia i szkolenia, a także przynieść znaczący innowacyjny efekt w zakresie metod 

i praktyk w odniesieniu do wszystkich rodzajów uczenia się i aktywnego uczestnictwa na rzecz 

spójności społecznej w Europie.  

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• wysokość dofinansowań wyliczana jest na podstawie kwot ryczałtowych przyznawanych za 

konkretne działania. 

 

Jaki jest minimalny wymagany wkład własny? 

• 0%. 

 

 

1.4. Program „Horyzont Europa” 

 

Strony prowadzone przez Komisję Europejską: 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-

programmes-and-open-calls/horizon-europe_en 

 

Funding and tender opportunities – link do strony na portalu Komisji Europejskiej, na której 

publikowane są ogłoszenia o naborach, w tym do programu „Horyzont Europa”. 

 

wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2023-2024_en.pdf (europa.eu) – link do 

Programu Prac „Horyzontu Europa” na lata 2023–2024 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2023-2024_en.pdf
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Strony prowadzone przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE: 

https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa 

https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/klastry/kultura 

 

Program „Horyzont Europa” jest najważniejszym i największym w Unii Europejskiej programem 

wspierającym badania naukowe. Jego główni beneficjenci to uczelnie i ośrodki badawcze, realizujące 

projekty w ramach międzynarodowych konsorcjów, liczących nawet do kilkudziesięciu członków.  

 

Ze względu na naukowy charakter programu, muzea – z wyjątkiem dużych podmiotów prowadzących 

rozbudowaną działalność naukową – uczestniczą w nim raczej jako partnerzy niż wnioskodawcy.  

 

Strategicznym celem programu Horyzont Europa jest promocja doskonałości i zapewnienie wsparcia 

najlepszym naukowcom i innowatorom. Horyzont Europa wspiera również badania oparte na 

współpracy w zakresie wyzwań społecznych, przed którymi stoi Europa. 

 

Struktura programu Horyzont Europa jest oparta na trzech wzajemnie wspierających się filarach: 

• „Doskonała baza naukowa”; 

• „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa”; 

• „Innowacyjna Europa”. 

 

Filary te są uzupełnione przez dodatkowy komponent: „Szersze uczestnictwo i wzmacnianie 

Europejskiej Przestrzeni Badawczej” oraz działania Wspólnego Centrum Badawczego. 

 

W ramach programu „Horyzont Europa” obszar nauk humanistycznych i społecznych jest realizowany 

przede wszystkim w ramach filaru „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa”. 

 

Filar ten dzieli się na następujące obszary, nazywane klastrami: 

• „Zdrowie”; 

• „Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne”; 

• „Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa”; 

• „Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna”; 

• „Klimat, energia, transport”; 

• „Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko”; 

 

Dla muzeów szczególnie ważne są konkursy realizowane w ramach klastra 2: „Kultura, kreatywność i 

społeczeństwo integracyjne”. Jego celem jest wspieranie większego zrozumienia bogactwa i 

dywersyfikacji kulturowej i społecznej Europy, jak również wskazanie w jaki sposób Europa może 

najlepiej korzystać z adaptowania nowych modeli i polityk w kontekście nagłych przemian 

transformacyjnych i korelacji międzynarodowych. 

 

W ramach klastra 2. oczekiwane będą działania interdyscyplinarne, integracyjne, porównawcze, 

obejmujące wiele sektorów i krajów. Dzięki temu możliwe będzie identyfikowanie czynników 

odpowiadających za zmiany społeczne i kulturowe oraz opracowywanie innowacyjnych teorii oraz 

rozwiązań aplikacyjnych i rekomendacji na poziomie politycznym, pozwalających na rozwój. Realizując 

te cele wskazanym jest też wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań Big Data w naukach społecznych i 

humanistycznych. 

 

https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/klastry/kultura
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Konkursy realizowane w ramach klastra 2. obejmować będą badania i innowacje w następujących 

obszarach, nazywanych destynacjami: 

• „Innowacyjne badania nad demokracją i systemami rządów”; 

• „Innowacyjne badania nad europejskim dziedzictwem kulturowym oraz przemysłem 

kulturalnym i kreatywnym – budowanie naszej przyszłości na podstawie przeszłości”; 

• „Innowacyjne badania nad przemianami społecznymi i gospodarczymi”. 

 

Na szczególną uwagę muzeów zasługuje obszar „Innowacyjne badania nad europejskim dziedzictwem 

kulturowym oraz przemysłem kulturalnym i kreatywnym – budowanie naszej przyszłości na podstawie 

przeszłości”. Jest on ściśle ukierunkowany na rozwój badań i innowacji mających na celu poprawę 

dostępu do dóbr dziedzictwa kulturowego Europy oraz wsparcie sektorów kreatywnych.  

 

Kto może aplikować? 

Do udziału we wszystkich konkursach uprawnione są: 

• podmioty prawne powołane na mocy prawa krajowego obowiązującego w miejscu ich 

siedziby, na mocy prawa wspólnotowego lub prawa międzynarodowego; 

• mogą to być  jednostki z całego świata np.: uczelnie, duże przedsiębiorstwa, małe i średnie 

przedsiębiorstwa,  instytucje publiczne, szpitale, fundacje, organizacje międzynarodowe, 

muzea itp. 

• Horyzont Europa jest otwarty dla uczestników z całego świata, przy czym są różne wymogi 

odnośnie dofinansowania uczestnictwa krajów członkowskich Unii Europejskiej, krajów 

stowarzyszonych z Horyzontem Europa i tzw. krajów trzecich; zasady uczestnictwa są 

określone w dokumentach danego konkursu. 

 

1.4.1. Nabór „Research and innovation on cultural heritage and CCIs – 2023” – „Badania i 

innowacje w zakresie dziedzictwa kulturowego i PKK –2023” (PKK – przemysły 

kultury i kreatywne) 

 

1.4.1.1. Priorytet HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-01: „Advanced technologies for remote 

monitoring of heritage monuments and artefacts” – „Zaawansowane technologie 

zdalnego monitorowania zabytków i artefaktów dziedzictwa kulturowego” 

 

Konkurs ma zostać uruchomiony 14 grudnia 2022 roku. Szczegółowa informacja o konkursie znajdzie 

się na portalu Komisji Europejskiej Funding and tender opportunities.  

 

Termin naboru: 14 marca 2023 roku. 

 

Projekty powinny przyczynić się do osiągnięcia obu poniższych rezultatów: 

• Nowe i innowacyjne metody zdalnego monitorowania stanu degradacji oryginalnej substancji 

zabytkowej dziedzictwa kulturowego, budynków i artefaktów.  

• Innowacyjne metody monitorowania in situ zanieczyszczeń i stanu poprzednich interwencji w 

budynkach, zabytkach i artefaktach dziedzictwa kulturowego w celu wyboru optymalnych 

ekologicznych i skutecznych strategii i materiałów konserwatorskich. 

 
Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• Badania naukowe i innowacje. 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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O jakie kwoty można aplikować? 

• od 3 do 4 mln. euro. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• dla jednostek „non-profit”: 0%. 

 

1.4.1.2. Priorytet HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-02: „Cultural and creative industries for 

a sustainable climate transition” – „Przemysły kultury i kreatywne na rzecz 

zrównoważonej transformacji klimatycznej” 

 

Konkurs ma zostać uruchomiony 14 grudnia 2022 roku. Szczegółowa informacja o konkursie znajdzie 

się na portalu Komisji Europejskiej Funding and tender opportunities. 

 

Termin naboru: 14 marca 2023 roku. 

 

Projekty powinny przyczynić się do osiągnięcia wszystkich poniższych rezultatów: 

• Lepsze i zaktualizowane zrozumienie wyzwań i możliwości stojących przed przemysłami 

kultury i kreatywnym (PKK) w związku ze zrównoważoną transformacją klimatyczną.  

• Badania i podejście oparte na wiedzy, dotyczące sposobu, w jaki innowacyjne modele 

biznesowe, w tym wykorzystanie nowych technologii, mogą sprawić, że europejskie PKK staną 

się prawdziwymi motorami zrównoważonej transformacji klimatycznej.  

• Znaczący wkład w pomoc europejskim PKK w lepszym przygotowaniu się do adaptacji oraz w 

przyczynieniu się do transformacji klimatycznej zgodnej z celami na rok 2030 określonymi w 

ramach Europejskiego Zielonego Ładu. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• Badania naukowe i innowacje. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• od 3 do 4 mln. euro. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• dla jednostek „non-profit”: 0%. 

 

1.4.1.3. Priorytet HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-03: „Re-visiting the digitisation of 

cultural heritage: What, how and why?” – „Ponowne spojrzenie na digitalizację 

dziedzictwa kulturowego: Co, jak i dlaczego?” 

 

Konkurs ma zostać uruchomiony 14 grudnia 2022 roku. Szczegółowa informacja o konkursie znajdzie 

się na portalu Komisji Europejskiej Funding and tender opportunities. 

 

Termin naboru: 14 marca 2023 roku. 

 

Projekty powinny przyczynić się do osiągnięcia wszystkich poniższych rezultatów: 

• Zwiększone krytyczne zrozumienie potencjału, możliwości, barier i zagrożeń związanych z 

digitalizacją dziedzictwa kulturowego.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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• Badania i oparte na wiedzy zalecenia i/lub metoda (metody) dotyczące tego, jak sektor 

europejskiego dziedzictwa kulturowego może lepiej zarządzać digitalizacją swoich zbiorów, w 

tym ustalać priorytety, zapewniać odzwierciedlenie właściwego kontekstu w tworzonych 

obiektach cyfrowych oraz gwarantować ich długoterminową trwałość.  

• Zatwierdzone ramy, które wspierają sektor dziedzictwa kulturowego w jak najlepszym 

wykorzystaniu jego zasobów cyfrowych w celu czerpania pełnych korzyści z transformacji 

cyfrowej i uniknięcia wynikających z niej pułapek.  

• Znaczący wkład w pomoc europejskim instytucjom dziedzictwa kulturowego, które staną się 

bardziej biegłe w dziedzinie technologii cyfrowych i będą w stanie w pełni wykorzystać 

możliwości cyfrowego dziedzictwa kulturowego. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• Badania naukowe i innowacje. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• od 3 do 4 mln. euro. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• dla jednostek „non-profit”: 0%. 

 

1.4.1.4. Priorytet HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-04: „Cultural heritage in transformation 

– facing change with confidence” – „Dziedzictwo kulturowe w okresie transformacji – 

pewne stawianie czoła zmianom” 

 

Konkurs ma zostać uruchomiony 14 grudnia 2022 roku. Szczegółowa informacja o konkursie znajdzie 

się na portalu Komisji Europejskiej Funding and tender opportunities. 

 

Termin naboru: 14 marca 2023 roku. 

 

Projekty powinny przyczynić się do osiągnięcia obu poniższych rezultatów: 

• Głębsze i szersze zrozumienie stale zmieniającego się charakteru dziedzictwa kulturowego oraz 

sposobu, w jaki można skutecznie dzielić się tym zrozumieniem z obywatelami.  

• Metoda(y) oparta(e) na dowodach, testowana(e) w małej skali, która(e) wykorzystuje(ą) 

głębsze zrozumienie transformacyjnej natury dziedzictwa kulturowego, aby pomóc 

obywatelom z większą pewnością siebie stawić czoła obecnym i przyszłym transformacjom 

społecznym, zmianom i zakłóceniom. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• Badania naukowe i innowacje. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• od 2 do 3 mln. euro. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• dla jednostek „non-profit”: 0%. 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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1.4.1.5. Priorytet HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-05: „Fostering socio-economic 

development and job creation in rural and remote areas through cultural tourism” – 

„Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego i tworzenia miejsc pracy na 

obszarach wiejskich i oddalonych poprzez turystykę kulturową” 

 

Konkurs ma zostać uruchomiony 14 grudnia 2022 roku. Szczegółowa informacja o konkursie znajdzie 

się na portalu Komisji Europejskiej Funding and tender opportunities. 

 

Termin naboru: 14 marca 2023 roku. 

 

Projekty powinny przyczynić się do osiągnięcia wszystkich poniższych rezultatów: 

• Zwiększyć makroregionalną współpracę w zakresie turystyki kulturowej, aby wspomóc rozwój 

społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich i oddalonych od większych ośrodków miejskich.  

• Rozwijać modele biznesowe turystyki kulturowej i kreatywnej dla obszarów wiejskich i 

oddalonych w celu zwiększenia trwałych możliwości zatrudnienia i inwestycji.  

• Promować integracyjną i zrównoważoną turystykę kulturalną i kreatywną, która sprzyja 

włączeniu społecznemu i zaangażowaniu, szanuje potrzeby społeczności lokalnych, 

dziedzictwo oraz możliwości obszarów wiejskich i oddalonych. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• Badania naukowe i innowacje. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• od 2 do 3 mln. euro. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• dla jednostek „non-profit”: 0%. 

 

1.4.1.6. Priorytet HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-06: „A world leading European video 

game innovation system” – „Wiodący na świecie europejski system innowacji w 

dziedzinie gier wideo” 

 

Konkurs ma zostać uruchomiony 14 grudnia 2022 roku. Szczegółowa informacja o konkursie znajdzie 

się na portalu Komisji Europejskiej Funding and tender opportunities. 

 

Termin naboru: 14 marca 2023 roku. 

 

Projekty powinny przyczynić się do osiągnięcia wszystkich poniższych rezultatów: 

• Dobrze uzasadnione i uszeregowane pod względem ważności zalecenia dla polityki 

europejskiej, w tym polityki w zakresie badań i innowacji, mające na celu wspieranie trwałej 

innowacji i wzrostu w europejskim przemyśle gier wideo.  

• Metodologia(-e), poparta(-e) dowodami, mająca(-e) na celu zwiększenie wykorzystania know-

how i technologii w zakresie gier wideo w celu pobudzenia innowacji w innych sektorach 

gospodarki.  

• Znaczący wkład w rozwój dobrze prosperującego europejskiego przemysłu gier wideo, który 

przyczynia się w decydujący sposób do wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego, jak również do spójności społecznej i 

kulturowej. 

 
Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• Badania naukowe i innowacje. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• od 3 do 4 mln. euro. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• dla jednostek „non-profit”: 0%. 

 

1.4.1.7. Priorytet HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-07: „Promoting cultural literacy through 

arts education to foster social inclusion” – „Promowanie umiejętności kulturalnych 

poprzez edukację artystyczną w celu wspierania integracji społecznej” 

 

Konkurs ma zostać uruchomiony 14 grudnia 2022 roku. Szczegółowa informacja o konkursie znajdzie 

się na portalu Komisji Europejskiej Funding and tender opportunities. 

 

Termin naboru: 14 marca 2023 roku. 

 

Projekty powinny przyczynić się do osiągnięcia wszystkich poniższych rezultatów: 

• Zwiększenie zrozumienia wartości umiejętności kulturalnych dla spójności społecznej i wzrostu 

tolerancji dla różnorodności kulturowej.  

• Dostarczenie innowacyjnych rozwiązań politycznych, które zwiększą umiejętności kulturalne w 

Europie poprzez edukację formalną i nieformalną, a także sposobów włączenia ich do polityki 

edukacyjnej.  

• Wspieranie umiejętności kulturalnych wokół kultur europejskich. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• Badania naukowe i innowacje. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• od 2 do 3 mln. euro. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• dla jednostek „non-profit”: 0%. 

 

1.4.1.8. Priorytet HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-08: „Cultural and creative approaches 

for gender-responsive STEAM education” – „Kulturowe i kreatywne podejścia do 

edukacji STEAM uwzględniającej płeć” 

 

Konkurs ma zostać uruchomiony 14 grudnia 2022 roku. Szczegółowa informacja o konkursie znajdzie 

się na portalu Komisji Europejskiej Funding and tender opportunities. 

 

Termin naboru: 14 marca 2023 roku. 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Projekty powinny przyczynić się do osiągnięcia wszystkich poniższych rezultatów: 

• Sieć koordynacji pomiędzy organizacjami przemysłów kulturalnych i kreatywnych (PKK), 

społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstw technologicznych, instytucji szkolnictwa 

średniego i wyższego oraz cyfrowych platform obywatelskich w celu wspierania podejścia 

artystycznego, kulturalnego lub perspektywy nauk społecznych w edukacji STEM (od Science, 

Technology, Engineering and Mathematics – Nauka, Technologia, Inżynieria i Matematyka), 

badaniach i innowacjach.  

• Zwiększone zrozumienie korzyści płynących z włączenia podejścia artystycznego, kulturalnego 

lub perspektywy nauk społecznych do edukacji STEM, badań i innowacji oraz ich wpływu na 

konkurencyjność, równość płci i perspektywy zawodowe.  

• Pilotaż pierwszego w Unii Europejskiej „Tygodnia STE(A)M dla przyszłych kobiet innowatorów” 

(od Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics – Nauka, Technologia, Inżynieria, 

Sztuka i Matematyka), wraz z muzeami nauki i techniki, przedsiębiorstwami technologicznymi, 

instytucjami szkolnictwa średniego i wyższego, PKK i odpowiednimi organizacjami 

społeczeństwa obywatelskiego, angażujący co najmniej 4000 uczniów w działania edukacyjne 

STEM poprzez podejścia kulturalne i kreatywne.  

• Rozwój umiejętności STEAM i wzrost zainteresowania nowymi technologiami, uwzględniający 

technologie stosowane w łańcuchach wartości kulturowych i dziedzictwie kulturowym w celu 

zniwelowania różnic między płciami. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• Badania naukowe i innowacje. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• od 2 do 3 mln. euro. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• dla jednostek „non-profit”: 0%. 

 

1.4.2.  Nabór „A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – 2023” – 

„Europejska Chmura Współpracy dla Dziedzictwa Kulturowego – 2023”  

 

1.4.2.1. Priorytet HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCCH-01-01: „European Collaborative 

Cloud for Cultural Heritage” – „Europejska Chmura Współpracy dla Dziedzictwa 

Kulturowego” 

 

Konkurs ma zostać uruchomiony 10 stycznia 2023 roku. Szczegółowa informacja o konkursie znajdzie 

się na portalu Komisji Europejskiej Funding and tender opportunities. 

 

Termin naboru: 21 września 2023 roku. 

 

Projekty powinny przyczynić się do osiągnięcia wszystkich poniższych rezultatów:  

 

• Europejska Chmura Współpracy dla Dziedzictwa Kulturowego (ang. ECCCH) jest ustanowiona 

jako podmiot prawny, który służy jako pojedynczy punkt dostępu i organ zarządzający, i jest 

wspierana przez zewnętrzny niezależny komitet doradczy, który ocenia i doradza w zakresie 

solidności technicznej, skuteczności i użyteczności platformy ECCCH, jej narzędzi i usług.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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• ECCCH zwiększa zdolność podmiotów zajmujących się dziedzictwem kulturowym do interakcji 

ponad granicami dyscyplinarnymi, instytucjonalnymi, sektorowymi i politycznymi oraz do 

skutecznej współpracy w zakresie postępu badań nad dziedzictwem kulturowym i 

opracowywania innowacyjnych rozwiązań w zakresie odkrywania, odzyskiwania, konserwacji, 

digitalizacji i waloryzacji cyfrowych, zdigitalizowanych i nadających się do digitalizacji obiektów 

dziedzictwa kulturowego. Może również ułatwić zapobieganie nielegalnemu handlowi 

dobrami dziedzictwa kulturowego.  

• Instytucje dziedzictwa kulturowego, kuratorzy, konserwatorzy, badacze, osoby zarządzające 

sztuką, edukatorzy, inni pracownicy sektora dziedzictwa kulturowego oraz potencjalni 

użytkownicy w Europie znają, mają dostęp do platformy ECCCH, jej narzędzi i usług służących 

do badania, digitalizacji, konserwacji, waloryzacji i dostępu do artefaktów dziedzictwa 

kulturowego i powiązanych z nimi danych, w szczególności do dzielenia się takimi danymi i ich 

ochrony, oraz korzystają z nich, a także są zaangażowani w ich walidację i ocenę, z myślą o 

ciągłej poprawie działania i wykorzystania ECCCH.  

• Instytucje dziedzictwa kulturowego, kuratorzy, konserwatorzy, badacze, osoby zarządzające 

sztuką, edukatorzy i inne osoby zawodowo związane z dziedzictwem kulturowym stosują nowe 

metody pracy, aby współpracować ponad granicami geograficznymi, kulturowymi i 

politycznymi w Europie (i poza nią), opracowują nowe modele biznesowe, aby zarządzać 

własnością intelektualną związaną z artefaktami dziedzictwa kulturowego i ich cyfrowymi 

odwzorowaniami oraz aby uwolnić pełny potencjał cyfrowego ekosystemu dziedzictwa 

kulturowego łączącego podmioty, działania i obiekty dziedzictwa kulturowego.  

• Zarządzanie i kierowanie ECCCH jest powszechnie akceptowane, obdarzone zaufaniem i 

wspierane przez zainteresowane strony na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i 

lokalnym, w szczególności przez państwa członkowskie, oraz zapewniona jest jego trwałość na 

poziomie prawnym, technicznym, finansowym, zasobów ludzkich i naukowym.  

• Uczestnicy przeszłych i bieżących inicjatyw, działań i sieci finansowanych przez UE są 

zaproszeni do współpracy przy działaniach związanych z ECCCH oraz do wnoszenia wkładu w 

postaci danych do ECCCH i testowania narzędzi ECCCH. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• Innowacje.  

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 20 do 25 mln euro. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• dla jednostek „non-profit”: 0%. 

 

1.4.2.2. Priorytet HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCCH-01-02: „A European Collaborative 

Cloud for Cultural Heritage – Innovative tools for digitising cultural heritage objects” 

– „Europejska Chmura Współpracy dla Dziedzictwa Kulturowego – innowacyjne 

narzędzia do digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego” 

 

Konkurs ma zostać uruchomiony 10 stycznia 2023 roku. Szczegółowa informacja o konkursie znajdzie 

się na portalu Komisji Europejskiej Funding and tender opportunities. 

 

Termin naboru: 21 września 2023 roku. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Projekty powinny przyczynić się do osiągnięcia obu poniższych rezultatów:  

• Specjaliści zajmujący się dziedzictwem kulturowym w Europie, w tym kuratorzy, 

konserwatorzy i badacze dziedzictwa kulturowego, korzystają ze wspólnego zestawu nowych 

innowacyjnych narzędzi i metod digitalizacji i wizualizacji obiektów dziedzictwa kulturowego 

(3D i udoskonalone 2D) z uwzględnieniem ich widocznych i niewidocznych właściwości i cech, 

które są dostępne za pośrednictwem i połączone z Europejską Chmura Współpracy dla 

Dziedzictwa Kulturowego (ECCCH).  

• ECCCH zapewnia instytucjom dziedzictwa kulturowego i specjalistom zwiększone możliwości 

technologiczne i metodologiczne w zakresie badania obiektów dziedzictwa kulturowego, 

udostępniania powiązanych danych dotyczących ich widocznych i niewidocznych właściwości 

i cech oraz rozwijania nowych form współpracy. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• Badania naukowe i innowacje.  

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 4 do 5 mln euro. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• dla jednostek „non-profit”: 0%. 

 

1.4.3. Nabór „ Research and innovation on cultural heritage and CCIs – 2024” – „Badania 

i innowacje w zakresie dziedzictwa kulturowego i PKK – 2024 r.”  

 

1.4.3.1. Priorytet HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-01: „New European Bauhaus – 

Innovative solutions for greener and fairer ways of life through arts and culture, 

architecture and design for all” – „Nowy Europejski Bauhaus – Innowacyjne 

rozwiązania dla bardziej ekologicznego i sprawiedliwego sposobu życia poprzez 

sztukę i kulturę, architekturę i projektowanie dla wszystkich” 

 

Konkurs ma zostać uruchomiony 4 października 2023 roku. Szczegółowa informacja o konkursie 

znajdzie się na portalu Komisji Europejskiej Funding and tender opportunities. 

 

Termin naboru: 7 lutego 2024 roku. 

 

Projekty powinny przyczynić się do osiągnięcia wszystkich poniższych rezultatów:  

• Innowacyjne rozwiązania, zatwierdzone w próbach pilotażowych, pokazujące, jak można z 

powodzeniem realizować strategiczne inwestycje w duchu inicjatywy Nowy Europejski 

Bauhaus w dziedzictwo kulturowe (które może obejmować krajobrazy kulturowe) i PKK.  

• Zwiększenie zrozumienia i widoczności roli, jaką mogą odegrać innowacje oparte na kulturze, 

integrujące podejście Nowego Europejskiego Bauhausu.  

• Szersze zaangażowanie i włączenie społeczne obywateli w ochronę i wzbogacanie dziedzictwa 

kulturowego poprzez zaangażowanie w lokalne ekosystemy. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• Innowacje.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 3 do 5 mln euro. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• dla jednostek „non-profit”: 0%. 

 

1.4.3.2. Priorytet HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-02: „Cultural and creative industries for 

a sustainable climate transition” – „Przemysły kultury i kreatywne na rzecz 

zrównoważonej transformacji klimatycznej” 

 

Konkurs ma zostać uruchomiony 4 października 2023 roku. Szczegółowa informacja o konkursie 

znajdzie się na portalu Komisji Europejskiej Funding and tender opportunities. 

 

Termin naboru: 7 lutego 2024 roku. 

 

Projekty powinny przyczynić się do osiągnięcia obu poniższych rezultatów:  

• Dopracowane i zatwierdzone podejście (podejścia) dla europejskich przemysłów kultury i 

kreatywnych (PKK), aby stały się prawdziwymi motorami zrównoważonej transformacji 

klimatycznej.  

• Znaczący wkład w pomoc dla europejskich PKK w lepszym przygotowaniu się do adaptacji do 

transformacji klimatycznej oraz w przyczynieniu się do niej zgodnie z celami na rok 2030 

określonymi w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• Innowacje.  

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 3 do 4 mln euro. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• dla jednostek „non-profit”: 0%. 

 

1.4.3.3. Priorytet HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-03: „Leverage the digital transition for 
competitive European cultural and creative industries” – „Wykorzystanie 

transformacji cyfrowej na rzecz konkurencyjnych europejskich przemysłów kultury i 

kreatywnych” 

 

Konkurs ma zostać uruchomiony 4 października 2023 roku. Szczegółowa informacja o konkursie 

znajdzie się na portalu Komisji Europejskiej Funding and tender opportunities. 

 

Termin naboru: 7 lutego 2024 roku. 

 

Projekty powinny przyczynić się do osiągnięcia obu poniższych rezultatów:  

• Zatwierdzone i dopracowane środki mające na celu zwiększenie wykorzystania innowacyjnych 

technologii cyfrowych przez europejskie przedsiębiorstwa z branży przemysłów kultury i 

kreatywnych (PKK) , w celu zwiększenia konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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• Znaczący wkład we wzmocnienie zdolności europejskich PKK do przyczynienia się do 

transformacji cyfrowej skoncentrowanej na człowieku. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• Innowacje.  

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 3 do 4 mln euro. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• dla jednostek „non-profit”: 0%. 

 

1.4.3.4. Priorytet HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-04: „Europe’s cultural heritage and arts 

– promoting our values at home and abroad” – „Dziedzictwo kulturowe i sztuka 

Europy – promowanie naszych wartości w Europie i poza jej granicami” 

 

Konkurs ma zostać uruchomiony 4 października 2023 roku. Szczegółowa informacja o konkursie 

znajdzie się na portalu Komisji Europejskiej Funding and tender opportunities. 

 

Termin naboru: 7 lutego 2024 roku. 

 

Projekty powinny przyczynić się do osiągnięcia wszystkich poniższych rezultatów:  

• Dalsze zwiększanie widoczności i dostępu do europejskiej sztuki i kultury na arenie 

międzynarodowej.  

• Opracowane i przetestowane rozwiązania pilotażowe oparte na modelu, który pozwoli na 

współpracę między szczeblem lokalnym, krajowym i europejskim oraz na tworzenie 

strategicznych sojuszy między sektorami sztuki i kultury oraz z innymi sektorami.  

• Ocena skuteczności dobrych praktyk, programów i polityki, które promują priorytety UE, 

kulturę i podstawowe wartości za granicą.  

• Wzmocnienie obecności PKK na świecie poprzez promowanie sztuki europejskiej na arenie 

międzynarodowej. 

 
Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• Innowacje.  

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 3 do 4 mln euro. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• dla jednostek „non-profit”: 0%. 

 

1.5. Program „Cyfrowa Europa” 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/digital 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/digital-europe-

programme_pl  

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/digital
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/digital-europe-programme_pl
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/digital-europe-programme_pl
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W latach 2014–2020 muzea realizujące projekty kulturalne związane z digitalizacją i nowymi 

technologiami mogły ubiegać się o dofinansowanie z programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting 

Europe Facility – CEF). W jego ramach, oprócz strategicznych inwestycji w infrastrukturę w zakresie 

budowy dróg, linii kolejowych i sieci energetycznych, finansowane były także projekty rozwoju 

technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym również działania realizowane przez muzea.  

 

W perspektywie finansowej 2021–2027 program „Łącząc Europę” jest kontynuowany, jednak jego 

formuła uległa zmianie. W ramach programu nie są już organizowane konkursy dotyczące kultury. 

Zostały one przesunięte do nowego programu o nazwie „Cyfrowa Europa”. 

 

Program „Cyfrowa Europa” (Digital Europe Programme – DEP) wspiera transformację cyfrową 

europejskich społeczeństw i gospodarek. Jest to pierwszy w historii Unii Europejskiej instrument 

finansowy odpowiadający kompleksowo na potrzeby całego sektora cyfrowego. Program „Cyfrowa 

Europa” zapewni finansowanie projektów w pięciu obszarach: obliczenia superkomputerowe, sztuczna 

inteligencja, cyberbezpieczeństwo, zaawansowane umiejętności cyfrowe oraz szerokie 

wykorzystywanie technologii cyfrowych w całej gospodarce i przez wszystkie grupy społeczne. 

 

W perspektywie finansowej 2021–2027 to właśnie w ramach tego programu będą organizowane 

konkursy, które mogą być dla muzeów okazją do pozyskania środków na projekty kulturalne – te 

związane z digitalizacją i nowymi technologiami. Konkursy będą przeznaczone przede wszystkim dla 

projektów realizowanych przez duże, międzynarodowe konsorcja. 

 

Nabory potencjalnie interesujące dla muzeów będą organizowane w ramach działania „Przestrzeń 

danych dla dziedzictwa kulturowego (wdrożenie)”. Ze względu na ściśle techniczny charakter wielu 

zadań, muzea mogą pełnić w nich raczej rolę partnerów, niż liderów projektów. 

 

Działanie „Przestrzeń danych dla dziedzictwa kulturowego (wdrożenie)” ma stworzyć wspólną 

europejską przestrzeń dla danych dotyczących dziedzictwa kulturowego. Jest to nowa inicjatywa 

przewodnia mająca na celu wsparcie transformacji cyfrowej europejskiego sektora kultury oraz 

wspieranie tworzenia i ponownego wykorzystywania treści w sektorach kultury i sektorze kreatywnym. 

 

Działanie będzie opierać się na istniejącej platformie Europeana i znacznie rozszerzy jej obecne funkcje, 

w szczególności w odniesieniu do digitalizacji 3D, ponownego wykorzystania zdigitalizowanych 

zasobów kultury oraz współpracy międzysektorowej i transgranicznej, w oparciu o aktualną Strategię 

Europeana 2020–2025. 

 

Celem działania jest stworzenie infrastruktury technicznej połączonej z mechanizmami zarządzania, 

która zapewni łatwy, międzynarodowy dostęp do kluczowych zbiorów danych. Projekty będą musiały 

wdrożyć mechanizmy zaufania (bezpieczeństwo i prywatność w fazie projektowania), oraz usługi 

związane z udostępnianiem danych, które zapewniają ochronę źródła i odbiorcy danych oraz 

zapewniają prawo dostępu i korzystania z danych. 

 

Działanie dzieli się na dwie główne ścieżki robocze. 

 

Ścieżka pierwsza  

 

Ścieżka będzie zrealizowana poprzez udzielenie zamówienia na stworzenie i utrzymanie pierwszej 

wspólnej europejskiej przestrzeni danych dla dziedzictwa kulturowego. Zapewni ona obywatelom i 
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profesjonalistom skuteczny, godny zaufania, łatwy w użyciu i atrakcyjny dostęp do europejskich 

cyfrowych treści związanych z kulturą. Projekt będzie bazował na obecnej platformie Europeana i 

będzie łączył się z odpowiednimi europejskimi, krajowymi i regionalnymi inicjatywami i platformami, 

aby zapewnić dostęp do baz danych dziedzictwa kulturowego w całej Europie. Zakres prowadzonych 

działań będzie się stopniowo powiększał, aby objąć również inne rodzaje treści kulturowych.  

 

Działania realizowane w ramach ścieżki pierwszej: 

• znacznie wzmocnią możliwości techniczne platformy Europeana, poprawią wyszukiwalność 

treści, w tym treści 3D, wielojęzyczność i powiązanie z innymi infrastrukturami; 

• połączą na poziomie europejskim istniejące inicjatywy, usługi przechowywania danych w 

chmurze i inne usługi przechowywania danych dotyczących dziedzictwa kulturowego; 

• doprowadzą do opracowania mobilnej wersji platformy Europeana z obsługą 5G lub 

alternatywnych kanałów z pełnym dostępem do maksimum usług platformy; 

• poprawią jakość obsługi dostawców danych i agregatorów współpracujących z platformą 

Europeana (infrastruktura i usługi agregacji, dashboard statystyczny, interfejsy 

programowania aplikacji (API); 

• zapewnią wsparcie tworzenia i integracji zbiorów danych o wysokiej wartości (HVDS); będą 

wspierać badania i rozwój innowacyjnych zastosowań oraz ponowne wykorzystanie danych w 

sektorach kultury i kreatywnych, a także w innych obszarach, takich jak turystyka czy edukacja; 

szczególna uwaga zostanie zwrócona na modele 3D; 

• będą dalej rozszerzać i współpracować z siecią partnerów dostarczających dane (muzea, 

galerie, biblioteki, archiwa i inne instytucje kulturalne w całej Europie), akredytowanych 

agregatorów (uczestniczących w Europeana Aggregator Forum) oraz ekspertów pracujących w 

dziedzinie cyfrowego dziedzictwa kulturowego (uczestnictwo w stowarzyszeniu Europeana 

Network); 

• wzmocnią powiązania z potencjalnymi ponownymi użytkownikami danych, takimi jak branże 

kreatywne (w szczególności MŚP); 

• będą promować wysokiej jakości treści w Europeana Collections; 

• poprawią jakość kuratorskiego podejścia tematycznego w celu wzmocnienia opowiadania 

historii, budowania narracji z perspektywy europejskiej w różnych sektorach kultury, a tym 

samym uwidocznienia wspólnej historii i tożsamości obywateli Europy; szczególna uwaga 

zostanie zwrócona również na turystykę w kontekście pokryzysowym COVID-19, a także na 

nową europejską inicjatywę Bauhaus; 

• będą kierować pracami nad standardami dostarczania zbiorów danych, w tym Europeana Data 

Model, oraz znormalizowanymi interfejsami do dostarczania danych, rozszerzającymi się na 

dane 3D oraz kontynuować ustalanie najlepszych praktyk i wytycznych dotyczących cyfrowego 

dziedzictwa kulturowego oraz ich szerszego stosowania. 

 

Projekt wybrany do wdrożenia w ramach tej ścieżki będzie musiał przewidywać stopniowe osiąganie 

pełnej zgodności z Europejskimi Ramami Technicznymi Przestrzeni Danych. Będzie również musiał być 

realizowany w koordynacji i współpracy z innymi projektami uczestniczącymi we wdrażaniu przestrzeni 

danych oraz z Centrum Wsparcia Przestrzeni Danych, aby umożliwić integrację istniejących standardów 

oraz zapewnić interoperacyjność. 

 

Ścieżka druga jest realizowana poprzez udzielanie dotacji.  
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1.5.1. Nabór DIGITAL-2022-CULTURAL-02-HERITAGE „Data space for cultural 

heritage (deployment) – „Przestrzeń danych dla dziedzictwa 

kulturowego (wdrożenie)” 

Link do strony z informacją o naborze  

 

Termin naboru: w 2022 r. termin składania wniosków upływał 17 maja. 

 

Strategicznym celem programu jest stworzenie wspólnej europejskiej przestrzeni danych dla 

dziedzictwa kulturowego: zapewnienie infrastruktury technicznej połączonej z mechanizmami 

zarządzania, która zapewni łatwy, transgraniczny dostęp do kluczowych zbiorów danych w docelowym 

obszarze. 

 

Kto może aplikować? 

• osoby prawne (publiczne i prywatne) zarejestrowane w jednym z państw członkowskich Unii 

Europejskiej, państwie uczestniczącym w programie „Cyfrowa Europa” lub w państwie, które 

podpisze umowę o uczestnictwie w programie przed podpisaniem umowy o dotację. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

 

W ramach konkursu wspierane będą projekty koncentrujące się na budowaniu potencjału cyfrowego 

w sektorze kultury w zakresie jego cyfrowej transformacji i ponownego wykorzystywania danych, w 

szczególności na szczeblu krajowym we wszystkich państwach członkowskich. Projekty muszą 

obejmować jedno z następujących działań: 

• wzbogacenie oferty usług dostępnych w przestrzeni danych, takich jak dostęp do zbiorów 

danych o wysokiej jakości i wysokiej wartości, narzędzi technologicznych, referencji 

technicznego know-how, narzędzi do dzielenia się wiedzą, doradztwa i innych usług, w celu 

wsparcia digitalizacji, zachowania i udostępniania online cyfrowych zasobów dziedzictwa 

kulturowego; 

• wykorzystanie istniejącej sztucznej inteligencji i systemów uczenia maszynowego w celu 

poprawy zaangażowania i doświadczenia użytkowników, na przykład do automatycznego 

tłumaczenia treści lub automatycznego wzbogacania metadanych, ulepszania aspektów 

wielojęzycznych, zapewniania adaptacyjnego filtrowania zasobów dziedzictwa kulturowego 

lub spersonalizowanych rekomendacji; 

• wspieranie potencjału ponownego wykorzystywania, w szczególności zasobów dziedzictwa 

kulturowego w postaci cyfrowej 3D w ważnych dziedzinach, takich jak edukacja, nauki 

społeczne i humanistyczne, turystyka oraz szeroko rozumiany sektor kultury i sektor 

kreatywny. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 1.000.000 euro do 1.300.000 euro. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• od 0 do 50%, w zależności od rodzaju zadania. 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-cultural-02-heritage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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2. PROGRAMY ZARZĄDZANE W POLSCE 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

 

Fundusze unijne przyznawane w ramach programów zarządzanych w Polsce są najważniejszym 

źródłem środków przede wszystkim na duże projekty inwestycyjne: rewitalizację zabytków, 

modernizację siedzib instytucji kultury, budowę nowych gmachów, a także na duże projekty 

digitalizacyjne. 

 

Nabory do konkursów unijnych mają zostać uruchomione w 2023 roku. 

 

W nowej perspektywie finansowej fundusze unijne na działania kulturalne będą dostępne w ramach 

następujących programów ogólnopolskich: 

• Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, który zastąpił dawny Program 

Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: https://www.pois.gov.pl/strony/o-

programie/fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko/ ; 

• Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, który zastąpi dawny Program Operacyjny Polska 

Cyfrowa: https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-na-

rozwoj-cyfrowy-2021-2027/ ; 

• Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027, który zastąpi dawny Program 

Operacyjny Polska Wschodnia: https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/fe-

dla-polski-wschodniej-2021-2027/ ; 

 

Działania związane z kulturą będą również uwzględnione w 16 regionalnych programach operacyjnych: 

1. Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska: https://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/rpo-wd-2021-

2027/  

2. Fundusze Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego: https://mojregion.eu/rpo/fundusze-2021-

2027/  

3. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego: https://rpo.lubelskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-

programie/fundusze-europejskie-2021-2027/  

4. Fundusze Europejskie dla Lubuskiego: https://rpo.lubuskie.pl/fundusze-europejskie-

wojewodztwa-lubuskiego-2021-2027  

5. Fundusze Europejskie dla Łódzkiego: https://rpo.lodzkie.pl/artykuly/item/4722-fundusze-w-

latach-2021-2027  

6. Fundusze Europejskie dla Małopolski: https://www.rpo.malopolska.pl/FEM-2021-2027  

7. Fundusze Europejskie dla Mazowsza: https://www.funduszedlamazowsza.eu/fundusze-

europejskie-na-lata-2021_2027/  

8. Fundusze Europejskie dla Opolskiego: https://rpo.opolskie.pl/?p=44100  

9. Fundusze Europejskie dla Podkarpacia: 

https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/aktualnosci-2021-2027  

10. Fundusze Europejskie dla Podlaskiego: 

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/fundusze_europejskie_20

212027/  

11. Fundusze Europejskie dla Pomorza: https://www.rpo.pomorskie.eu/fundusze-europejskie-

2021-2027 

12. Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego: http://www.rpo.wzp.pl/o-

programie/fundusze-europejskie-dla-pomorza-zachodniego-20212027  

13. Fundusze Europejskie dla Śląskiego: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/fe_2021_2027  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko/
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko/
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-na-rozwoj-cyfrowy-2021-2027/
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-na-rozwoj-cyfrowy-2021-2027/
https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-polski-wschodniej-2021-2027/
https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-polski-wschodniej-2021-2027/
https://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/rpo-wd-2021-2027/
https://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/rpo-wd-2021-2027/
https://mojregion.eu/rpo/fundusze-2021-2027/
https://mojregion.eu/rpo/fundusze-2021-2027/
https://rpo.lubelskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-europejskie-2021-2027/
https://rpo.lubelskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-europejskie-2021-2027/
https://rpo.lubuskie.pl/fundusze-europejskie-wojewodztwa-lubuskiego-2021-2027
https://rpo.lubuskie.pl/fundusze-europejskie-wojewodztwa-lubuskiego-2021-2027
https://rpo.lodzkie.pl/artykuly/item/4722-fundusze-w-latach-2021-2027
https://rpo.lodzkie.pl/artykuly/item/4722-fundusze-w-latach-2021-2027
https://www.rpo.malopolska.pl/FEM-2021-2027
https://www.funduszedlamazowsza.eu/fundusze-europejskie-na-lata-2021_2027/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/fundusze-europejskie-na-lata-2021_2027/
https://rpo.opolskie.pl/?p=44100
https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/aktualnosci-2021-2027
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/fundusze_europejskie_20212027/
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/fundusze_europejskie_20212027/
http://www.rpo.wzp.pl/o-programie/fundusze-europejskie-dla-pomorza-zachodniego-20212027
http://www.rpo.wzp.pl/o-programie/fundusze-europejskie-dla-pomorza-zachodniego-20212027
https://rpo.slaskie.pl/czytaj/fe_2021_2027
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14. Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego: http://www.2014-2020.rpo-

swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-program-na-lata-2021-2027  

15. Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur: 

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/7351/poznaj-program-na-lata-2021%E2%80%932027  

16. Fundusze Europejskie dla Wielkopolski: https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-

programie/fundusze-europejskie-dla-Wielkopolski-2021-2027  

 

Harmonogramy konkursów realizowanych w ramach programów unijnych zarządzanych w Polsce w 

normalnym trybie są ogłaszane do końca listopada roku poprzedzającego. W listopadzie 2022 r. 

harmonogramy dot. naborów do programów z nowej perspektywy finansowej nie zostały ogłoszone, 

ponieważ prace nad nimi jeszcze nie zostały zakończone. 

 

 

3. PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ 

/INTERREG I EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU SĄSIEDZTWA 
https://www.ewt.gov.pl/ 

 

Tym, co wyróżnia programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej jest ich międzynarodowy charakter. 

Część z nich zarządzana jest w Polsce, część w krajach partnerskich.  

 

Programy te nie są z założenia przeznaczone dla muzeów, jednak w ramach niektórych z nich wspierane 

są m.in. działania dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i turystyki opartej na dziedzictwie 

kulturowym. Dlatego programy te mogą być interesujące dla muzeów zlokalizowanych na objętych 

nimi terenach – dotyczy to przede wszystkim programów współpracy transgranicznej, w ramach 

których można prowadzić działania lokalne, realizowane wspólnie z zagranicznymi partnerami. 

 

3.1. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 

 

Europejska Współpraca Terytorialna, nazywana inaczej Interreg, jest częścią polityki spójności Unii 

Europejskiej. Jej zadaniem jest rozwiązywanie problemów, które wykraczają poza granice państw i 

które wymagają podjęcia wspólnych działań. Umożliwia ona również rozwój obszarów zróżnicowanych 

społeczno-ekonomicznie. 

 

Działania podejmowane w ramach EWT prowadzone są w trzech rodzajach programów. Są to: 

 

1. Programy współpracy transgranicznej – realizowane na obszarach przygranicznych państw ze 

sobą sąsiadujących. Wśród obszarów priorytetowych poszczególnych programów wymieniane 

są m.in. zagadnienia związane z ochroną i promocją lokalnego dziedzictwa kulturowego.  

 

2. Programy współpracy transnarodowej – dotyczą większej części terytorium UE, a także państw 

spoza Unii. Wzmacniają potencjał instytucji i administracji publicznej poprzez opracowanie i 

koordynację strategii makroregionalnych i morskich.  

 

3. Programy współpracy międzyregionalnej – mają na celu wzmocnienie rozwoju regionalnego 

UE poprzez rozpowszechnianie dobrych praktyk i wiedzy eksperckiej, a także promowanie 

wymiany doświadczeń. 

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-program-na-lata-2021-2027
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-program-na-lata-2021-2027
https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/7351/poznaj-program-na-lata-2021%E2%80%932027
https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-europejskie-dla-Wielkopolski-2021-2027
https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-europejskie-dla-Wielkopolski-2021-2027
https://www.ewt.gov.pl/
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Dla muzeów spośród programów EWT potencjalnie interesujące są programy współpracy 

transgranicznej, czyli: 

 

• Brandenburgia – Polska, https://interregva-bb-pl.eu/pl/  

• Czechy – Polska, https://pl.cz-pl.eu/okres  

• Litwa – Polska; https://lietuva-polska.eu/pl/interreg.html  

• Meklemburgia – Pomorze Przednie – Brandenburgia – Polska, https://interreg5a.info/pl/  

• Polska – Saksonia, https://pl.plsn.eu/program-2021-2027  

• Polska – Słowacja, https://pl.plsk.eu/program-2021-2027#  

• Polska – Ukraina https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-

2027/program-interreg-next-polska-ukraina-2021-2027/ 

• Południowy Bałtyk, https://southbaltic.eu/interreg-south-baltic-2021-2027  

 

 

3.2. Programy Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 

 

Europejski Instrument Sąsiedztwa wspiera reformy polityczne, gospodarcze i społeczne w krajach 

sąsiadujących z Unią Europejską. W przypadku Polski są to Białoruś, Ukraina i Rosja (Obwód 

Kaliningradzki). 

 

W poprzedniej perspektywie finansowej Polska uczestniczyła w dwóch programach współpracy 

transgranicznej: Polska – Białoruś – Ukraina oraz Polska – Rosja.  

 

Współpraca z Białorusią i Rosją nie będzie kontynuowana. Następcą dotychczasowego programu 

trójstronnego Polska – Białoruś – Ukraina jest program dwustronny Interreg NEXT Polska – Ukraina, 

wymieniony powyżej. 

 

 

VI FUNDACJE  

 

1. POLSKA FUNDACJA NARODOWA  
https://www.pfn.org.pl/ 

 

Termin naboru: nabór ciągły – wniosek o dofinansowanie powinien zostać złożony minimum 6 tygodni 

przed planowanym rozpoczęciem realizacji projektu. 

 

Misją Polskiej Fundacji Narodowej jest promocja wiedzy o polskich sukcesach w nauce, bogatej 

kulturze, historii i przyrodzie. 

 

Kto może aplikować? 

• wyłącznie podmioty posiadające osobowość prawną;  

https://interregva-bb-pl.eu/pl/
https://pl.cz-pl.eu/okres
https://lietuva-polska.eu/pl/interreg.html
https://interreg5a.info/pl/
https://pl.plsn.eu/program-2021-2027
https://pl.plsk.eu/program-2021-2027
https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-next-polska-ukraina-2021-2027/
https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-next-polska-ukraina-2021-2027/
https://southbaltic.eu/interreg-south-baltic-2021-2027
https://www.pfn.org.pl/
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• w szczególności wsparcie finansowe adresowane jest do organizacji pozarządowych 

(w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), jednak instytucje 

publiczne też mogą być wnioskodawcami. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

 

Zgodne z celami statutowymi Fundacji przedsięwzięcia w zakresie: 

a) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a w szczególności: 

• upowszechniania w kraju i za granicą wiedzy o historii Rzeczypospolitej Polskiej, ze 

szczególnym uwzględnieniem historii najnowszej, a także upowszechniania martyrologii 

i bohaterskich czynów Narodu Polskiego, 

• kształtowania i promowania postaw patriotycznych, 

• promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą w tym ochrony jej wizerunku, a także 

przeciwdziałania rozpowszechnianiu w kraju i za granica informacji i publikacji 

o nieprawdziwych treściach historycznych, krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolitą 

Polską lub Naród Polski, 

• ochrony a także promocji dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

• promocji Polonii i Polaków za granicą; 

b) rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej przedsiębiorczości; 

c) wspierania działalności z dziedziny kultury, edukacji, szkolnictwa oraz sportu i ochrony 

zdrowia; 

d) wspierania działalności na rzecz rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 

e) wspierania działalności z zakresu ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz 

dziedzictwa przyrodniczego. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Nie ma podanego limitu. 

 

Jaki jest minimalny wymagany wkład własny? 

• 5%. 

 

 

2. FUNDACJE SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA I FUNDACJE 

KORPORACYJNE (KOLEJNOŚĆ ALFABETYCZNA) 
 

Wiele największych działających w Polsce firm – zarówno spółek z udziałem Skarbu Państwa, jak 

i międzynarodowych korporacji – prowadzi własne fundacje, które wspierają różnego rodzaju działania 

społeczne, w tym również kulturalne.  

 

Uzyskanie wsparcia z tego rodzaju fundacji często stoi na pograniczu pomiędzy zdobywaniem dotacji 

ze źródeł publicznych a pozyskiwaniem sponsorów czy darczyńców. Oznacza to, że często – zanim 

wypełnimy i złożymy wniosek o dofinansowanie – warto spróbować nawiązać kontakt z daną fundacją, 

przedstawić naszą działalność (najlepiej – na bezpośrednim spotkaniu), i dopiero po uzyskaniu 
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wstępnej akceptacji dla naszych starań – złożyć wniosek. Jeżeli jednak dana fundacja nie wyrazi 

zainteresowania spotkaniem i po prostu poleci nam wypełnić formularz z wnioskiem o dofinansowanie 

– należy to uszanować i postąpić zgodnie z wytycznymi. 

 

Poszczególne fundacje zwykle specjalizują się w działaniach na określonych polach – ich głównym 

obszarem zainteresowania są często projekty społeczne, edukacyjne, wspomagające ochronę zdrowia. 

Nie wszystkie są zainteresowane wspieraniem działań kulturalnych. Dlatego przed rozpoczęciem 

starań o dofinansowanie należy wnikliwie zapoznać się ze stroną internetową danej fundacji i 

zorientować się, jakie są jej priorytety.  

 

Do najbardziej znanych fundacji, które wspierają działania z dziedziny kultury, należą: 

 

2.1. Fundacja KGHM Polska Miedź  

http://fundacjakghm.pl/ 

 

Termin naboru: nabór ciągły. 

 

Fundacja KGHM Polska Miedź wspiera inicjatywy w czterech obszarach – kultury i tradycji, sportu 

i rekreacji, nauki i edukacji oraz zdrowia i bezpieczeństwa. 

 

Kto może aplikować? 

• fundacje i stowarzyszenia; 

• muzea; 

• kościoły;  

• instytucje kulturalne. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

Nie ma zamkniętego katalogu działań – można aplikować o wsparcie dowolnych działań z dziedziny 

kultury. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Nie ma podanego limitu. 

 

Jaki jest minimalny wymagany wkład własny? 

• Wymagana wysokość wkładu własnego nie jest określona, jest on jednak mile widziany. 

 

2.2. Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej 

https://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/ 

 

2.2.1. Program grantów 

 

Program grantów Fundacji LOTTO nie jest z założenia przeznaczony dla muzeów, jednak one również 

mogą aplikować o wsparcie w jego ramach. 

 

Termin naboru: nabór ciągły – wniosek o dofinansowanie powinien zostać złożony minimum 60 dni 

przed planowanym rozpoczęciem realizacji projektu. 

http://fundacjakghm.pl/
https://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/
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Fundacja LOTTO wspiera inicjatywy w  obszarach: sportu, kultury, dziedzictwa narodowego, edukacji i 

pomocy społecznej. 

 

Kto może aplikować? 

Fundacja udziela wsparcia podmiotom działającym na rzecz dobra publicznego, niedziałającym w celu 

osiągnięcia zysku, zarejestrowanym na terenie RP i prowadzącym działalność na terenie RP lub poza 

jej granicami. Są to m.in:  

• stowarzyszenia; 

• fundacje; 

• szkoły;  

• przedszkola; 

• kluby sportowe; 

• jednostki samorządu terytorialnego; 

• parafie; 

• domy kultury; 

• biblioteki;  

• inne instytucje kultury; 

• szpitale;  

• domy dziecka; 

• inne organizacje/instytucje. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

Nie ma zamkniętego katalogu działań. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Nie ma podanego limitu. 

 

Jaki jest minimalny wymagany wkład własny? 

• 0%. 

 

2.2.2. „Sportowo Kulturalnie Lokalnie” 

https://www.fundacjalotto.pl/sportowo-kulturalnie-lokalnie/ 

 

Termin naboru: w 2022 r. termin składania wniosków upływał 13 września. 

 

W ramach programu Fundacja wspiera realizację projektów infrastrukturalnych poprzez udzielanie 

darowizn pieniężnych na budowę lub remont oraz zakup niezbędnego wyposażenia obiektów 

sportowych i kulturalnych. 

 

Ocena wniosków jest dwuetapowa. Na pierwszym etapie wnioski będą oceniane przez ekspertów. Na 

drugim etapie wybrane na podstawie oceny projekty zostaną umieszczone na stronie 

www.gramywygrywamy.pl, gdzie gracze w gry Totalizatora Sportowego będą mogli głosować na 

wybrany przez siebie projekt. W wyniku głosowania powstanie lista rankingowa projektów. Na jej 

podstawie Zarząd Fundacji wybierze projekty, które otrzymają dofinansowanie. 

 

Kto może aplikować? 

https://www.fundacjalotto.pl/sportowo-kulturalnie-lokalnie/
http://www.gramywygrywamy.pl/
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• organizacje pozarządowe i inne organizacje działające w sferze pożytku publicznego, 

zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, powołane do realizacji w ramach swojej 

podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej lub kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  

• jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną i prowadzące 

działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu lub kultury i dziedzictwa narodowego (np. 

jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, 

państwowe i samorządowe instytucje kultury),  

które są właścicielami bądź najemcami lub dzierżawcami obiektów infrastrukturalnych (umowa na co 

najmniej 10 lat licząc od daty zakończenia inwestycji) z zakresu sportu lub kultury. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• budowa elementów infrastruktury sportowej (np. siłownie plenerowe, boiska, hale sportowe) 

lub kulturalnej (np. amfiteatr, scena zewnętrzna, kino plenerowe, teatr plenerowy, ścieżka 

kulturalno- edukacyjna, edukacyjny plac muzyczny);  

• rewitalizacja/remont obiektów sportowych bądź kulturalnych (np. naprawa dachu, wymiana 

okien, wymiana podłogi, remont sali gimnastycznej/bibliotecznej, np. malowanie, 

modernizacja oświetlenia, modernizacja nagłośnienia, modernizacja istniejącego zaplecza 

szatniowo-sanitarnego, modernizacja widowni, adaptacja pomieszczeń do celów sportowych 

lub kulturalnych, modernizacja sceny, rewitalizacja amfiteatru/kina plenerowego);  

• wymiana/zakup wyposażenia trwałego infrastruktury sportowej bądź kulturalnej (np. ławki, 

krzesła/fotele dla widzów, wyposażenia zaplecza sanitarno-szatniowego, stoły i krzesła do 

zajęć kulturalnych, telebimy, ekrany, ekrany pneumatyczne, projektor, pianino/fortepian, 

książkomat, kurtyna);  

• zakupu wyposażenia ruchomego (np. znaczniki, pachołki, książki, audiobooki itp. pod 

warunkiem, że wartość tego typu kosztów nie przekroczy 10% wsparcia). 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• 200.000 zł. 

 

Jaki jest minimalny wymagany wkład własny? 

• 20%. 

 

 

2.3. Fundacja Orlen 

 

2.3.1. Program „Czuwamy! Pamiętamy!” 

https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/czuwamy-pamietamy.aspx 

 

Termin naboru: w 2022 r. termin składania wniosków upływał 16 maja. 

 

Strategicznym celem programu jest przywrócenie należnej czci Miejscom Pamięci na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, które do tej pory pozostawały w złym stanie technicznym. Przez Miejsce 

Pamięci należy rozumieć miejsce ważne historycznie dla lokalnej społeczności, wymagające 

rewitalizacji. Może to być zarówno miejsce pochówku, śmierci, ale także miejsce związane z 

przebiegiem bitwy, bądź działalnością wybranego bohatera narodowego. 

https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/czuwamy-pamietamy.aspx
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Kto może aplikować? 

• organizacje pozarządowe lub ich oddziały terenowe posiadające osobowość prawną  

• jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje 

zdolność prawną (z wyłączeniem spółek prawa handlowego) tj. fundacje, stowarzyszenia, 

uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, organizacje społeczno-

zawodowe rolników;  

• jednostki samorządu terytorialnego lub jej jednostki organizacyjne 

• szkoły publiczne 

• przedszkola publiczne 

• kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność pożytku publicznego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• rewitalizacja Miejsc Pamięci. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• do 10.000 zł. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• 0%. 

 

 

2.4. Fundacja PZU 

https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje 

 

Wsparcie Fundacji PZU dla projektów kulturalnych jest udzielane w dwóch formach: dotacji 

przyznawanych w drodze konkursu i dotacji pozakonkursowych. 

 

2.4.1. Dotacje konkursowe: program „Fundacja PZU z Kulturą” 

 

Program „Fundacja PZU z Kulturą” nie jest z założenia przeznaczony dla muzeów, jednak mogą one być 

partnerem we wniosku składanym przez inny podmiot. 

 

Termin naboru: w 2022 r. termin składania wniosków upływał 1 sierpnia. 

 

Celem Konkursu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej ze 

szkół podstawowych, przedszkoli (bezpośrednimi beneficjentami mogą być dzieci w wieku od 5 lat), 

liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół 

specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych) z obszarów wiejskich i małych 

miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich 

wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim. 

 

Kto może aplikować? 

• fundacje; 

• stowarzyszenia;  

https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje
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• uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz 

przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do 

podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;  

• terenowe jednostki organizacji ogólnopolskich mogą uczestniczyć w konkursie pod warunkiem 

umocowania do występowania o dotację w imieniu danej organizacji (np. posiadania 

odpowiednich pełnomocnictw) oraz posiadania własnego konta bankowego. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

Fundacja wspiera organizację interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami 

w instytucjach kultury, takich jak muzea, teatry, opery, galerie itp. i towarzyszące im cykliczne 

warsztaty edukacyjne. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• do 20.000 zł. 

 

Jaki jest minimalny wymagany wkład własny? 

• 10%. 

 

2.4.2. Dotacje pozakonkursowe 

 

Termin naboru: nabór ciągły. 

 

Kto może aplikować? 

• organizacje pozarządowe; 

• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa 

do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów 

i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele 

statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 

• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

• spółdzielnie socjalne; 

• instytucje publiczne, w tym samorządy i instytucje samorządowe, w szczególności składające 

wniosek w imieniu i na rzecz organizacji prowadzących działalność społecznie użyteczną; 

• organizacje i instytucje polonijne, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi 

Fundacji, a całość dochodu przeznaczają wyłącznie na realizację celów statutowych;  

• terenowe jednostki organizacji ogólnopolskich, pod warunkiem umocowania do 

występowania o dotację w imieniu danej organizacji (posiadania odpowiednich 

pełnomocnictw lub upoważnień) oraz posiadania własnego rachunku bankowego; 

• stowarzyszenia zwykłe. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

Fundacja finansuje przedsięwzięcia zgodne z jej celami statutowymi, tj. m.in. w zakresie: 

• podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

• działań na rzecz mniejszości narodowych; 

• nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
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• krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Nie ma podanego limitu. 

 

Jaki jest minimalny wymagany wkład własny? 

• 10%. 

 

 

VII INNE ŹRÓDŁA – PRZYKŁADY  

 

1. AMBASADY 
 

Ambasady często wspierają działania związane z kulturą danego kraju, realizowane na terenie Polski. 

Niektóre robią to w ramach zorganizowanych programów grantowych, ale nie jest to zasadą. Dlatego 

jeżeli planujemy realizację projektu, który związany jest z kulturą innego państwa, zawsze warto 

nawiązać kontakt z jego ambasadą i zorientować się, jakie możliwości wsparcia oferuje. 

 

Sformalizowany program grantowy od lat realizuje Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie.  

 

1.1. Program grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie 

https://pl.usembassy.gov/pl/education-culture-pl/program-grantow/nofo_kultura_amerykanska/  

 

1.1.1. Dofinansowanie (NOFO, Notice of Funding Opportunity) w postaci grantów na 

wsparcie programów propagujących amerykańską kulturę w Polsce 

 

Termin naboru: w 2022 r. pierwszy termin składania wniosków upływał 7 lutego, drugi – 4 grudnia. 

 

Celem programu jest wspieranie projektów, które propagują kulturę amerykańską w Polsce. 

 

Kto może aplikować? 

• organizacje pozarządowe;  

• instytucje kulturalne i edukacyjne; 

• media. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu?  

W konkursie nie ma zamkniętego katalogu rodzajów działań, co pozwala na dużą swobodę 

w kształtowaniu projektów. Preferowane będą projekty o charakterze innowacyjnym, które: 

• przyczyniają się do nawiązywania relacji między Amerykanami i Polakami 

• tworzą relacje między amerykańskimi i polskimi instytucjami, organizacjami i grupami 

środowiskowymi 
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• włączają różnorodne grupy odbiorców i beneficjentów i/lub przynoszą im korzyść; mowa o 

takich grupach, jak osoby niepełnosprawne, imigranci, mniejszości etniczne i mieszkańcy 

obszarów wiejskich. 

 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• do 10.000 USD. 

 

Jaki jest minimalny wymagany wkład własny? 

• Wymagana wysokość wkładu własnego nie jest określona, jednak projekty przewidujące wkład 

własny będą preferowane. 

 

Bardzo ważnym wymogiem formalnym przy ubieganiu się o grant Ambasady Stanów Zjednoczonych 

jest konieczność dokonania rejestracji w systemach: 

• NCAGE (NATO Commercial and Governmental Entity);  

• SAM (System for Award Management). 

 

Procedura rejestracji może trwać od kilku dni do kilku tygodni, co należy uwzględnić planując prace 

nad wnioskiem. Bez dokonania powyższych rejestracji nie można ubiegać się o dofinansowanie. 

 

 

2. PROGRAMY MIĘDZYNARODOWEGO FUNDUSZU WYSZEHRADZKIEGO  
https://www.visegradfund.org/apply/grants/; 

 

Programy obejmują wsparcie dla projektów realizowanych przez podmioty z państw Grupy 

Wyszehradzkiej: Czech, Polski, Słowacji i Węgier, obejmujące zarówno zacieśnianie współpracy 

w ramach Grupy, jak również z innymi krajami Europy Środkowej – szczególnie z terenu Zachodnich 

Bałkanów i Partnerstwa Wschodniego. 

 

2.1. Program „Visegrad Grants”  

https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/ 

 

Termin naboru: co roku odbywają się trzy nabory do programu, z terminami składania wniosków: 

1 lutego, 1 czerwca i 1 października. 

 

Program wspiera partnerstwa regionalne, które przyczyniają się do rozwoju współpracy w obrębie 

państw Grupy Wyszehradzkiej. W ramach programu wspierane są również projekty współpracy 

transgranicznej. 

 

Kto może aplikować? 

 

W przypadku projektów współpracy transgranicznej (realizowanych w odległości do 40 km od granicy) 

wniosek może zostać złożony przez co najmniej dwa podmioty z dwóch sąsiadujących ze sobą krajów. 

 

W przypadku pozostałych projektów wniosek może zostać złożony wyłącznie przez konsorcjum złożone 

z co najmniej trzech podmiotów, z których każdy ma siedzibę w innym kraju Grupy Wyszehradzkiej.  

https://www.visegradfund.org/apply/grants/
https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/
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W skład konsorcjum mogą wchodzić: 

• organizacje pozarządowe;  

• organizacje społeczeństwa obywatelskiego; 

• jednostki samorządowe; 

• szkoły; 

• uczelnie wyższe; 

• jednostki naukowe; 

• instytucje publiczne; 

• przedsiębiorstwa – tylko jeżeli projekt ma charakter non-profit. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

 

W konkursie nie ma zamkniętego katalogu rodzajów działań, co pozwala na dużą swobodę 

w kształtowaniu projektów.  

 

Działania muszą jednak dotyczyć co najmniej jednego z poniższych obszarów tematycznych: 

• kultura i wspólna tożsamość; 

• edukacja i budowanie potencjału; 

• innowacje, badania i rozwój, przedsiębiorczość; 

• wartości demokratyczne, media; 

• polityka publiczna i partnerstwa instytucjonalne; 

• rozwój lokalny, środowisko, turystyka; 

• rozwój społeczny. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Nie ma podanego limitu. 

 

Jaki jest minimalny wymagany wkład własny? 

• 0 %. 

 

 

2.2. Program „Visegrad+ Grants” 

https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-plus-grants/ 

 

Termin naboru: co roku odbywają się trzy nabory do programu, z terminami składania wniosków: 

1 lutego, 1 czerwca i 1 października. 

 

Program wspiera projekty, które przyczyniają się do procesu demokratyzacji i transformacji 

w wybranych krajach i regionach, szczególnie w nienależących do Unii Europejskiej państwach z terenu 

Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego. 

 

Kto może aplikować? 

 

Wniosek może zostać złożony wyłącznie przez konsorcjum złożone z co najmniej trzech podmiotów, 

z których każdy ma siedzibę w innym kraju Grupy Wyszehradzkiej, oraz co najmniej jednego podmiotu 

z Bałkanów Zachodnich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia Północna, Czarnogóra, 

https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-plus-grants/
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Serbia) albo z państw Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, 

Ukraina). 

 

W skład konsorcjum mogą wchodzić: 

• organizacje pozarządowe;  

• organizacje społeczeństwa obywatelskiego; 

• jednostki samorządowe; 

• szkoły; 

• uczelnie wyższe; 

• jednostki naukowe; 

• instytucje publiczne; 

• przedsiębiorstwa – tylko jeżeli projekt ma charakter non-profit. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

 

W konkursie nie ma zamkniętego katalogu rodzajów działań, co pozwala na dużą swobodę 

w kształtowaniu projektów.  

 

Działania muszą jednak dotyczyć co najmniej jednego z poniższych obszarów tematycznych: 

• kultura i wspólna tożsamość; 

• edukacja i budowanie potencjału; 

• innowacje, badania i rozwój, przedsiębiorczość; 

• wartości demokratyczne, media; 

• polityka publiczna i partnerstwa instytucjonalne; 

• rozwój lokalny, środowisko, turystyka; 

• rozwój społeczny. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Nie ma podanego limitu. 

 

Jaki jest minimalny wymagany wkład własny? 

• 0%. 

 

 

2.3. Program „Strategic Grants” 

https://www.visegradfund.org/apply/grants/strategic-grants/ 

 

Termin naboru: co roku odbywają się trzy nabory do programu, z terminami składania wniosków: 

1 lutego, 1 czerwca i 1 października. 

 

Projekty realizowane w ramach programu muszą odnosić się do aktualnych rocznych priorytetów 

strategicznych Grupy Wyszehradzkiej, które są ogłaszane co roku. 

 

Kto może aplikować? 

 

Wniosek może zostać złożony wyłącznie przez konsorcjum złożone z co najmniej czterech podmiotów, 

z których każdy ma siedzibę w innym kraju Grupy Wyszehradzkiej.  

https://www.visegradfund.org/apply/grants/strategic-grants/
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W skład konsorcjum mogą wchodzić: 

• organizacje pozarządowe;  

• organizacje społeczeństwa obywatelskiego; 

• jednostki samorządowe; 

• szkoły; 

• uczelnie wyższe; 

• jednostki naukowe; 

• instytucje publiczne; 

• przedsiębiorstwa – tylko jeżeli projekt ma charakter non-profit. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• Projekty odnoszące się do aktualnych rocznych priorytetów strategicznych Grupy 

Wyszehradzkiej. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Nie ma podanego limitu. 

 

Jaki jest minimalny wymagany wkład własny? 

• 0%. 

 

 

VIII PROGRAMY POMOCOWE ZWIĄZANE Z WOJNĄ 

W UKRAINIE 

1. MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI, PROGRAM 

„VISEGRAD 4 UKRAINE” 
https://www.visegradfund.org/news/visegrad-4-ukraine/ 

 

Termin naboru: w 2022 r. termin składania wniosków upływał 1 maja. 

 

Strategicznym celem programu jest pomoc w łagodzeniu skutków wojny dla uchodźców 

przybywających z Ukrainy/mieszkających w krajach Grupy Wyszehradzkiej, wzmocnienie zdolności 

władz lokalnych, instytucji publicznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które świadczą 

niezbędną pomoc w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej w perspektywie krótko- i 

średnioterminowej oraz złagodzenie potencjalnych napięć między uchodźcami a społecznościami 

lokalnymi wynikających z braku informacji, barier językowych oraz różnic społecznych i 

ekonomicznych. 

 

Kto może aplikować? 

• osoby prawne zarejestrowane w państwach Grupy Wyszehradzkiej oraz w Ukrainie (np. 

gminy i samorządy, szkoły, zakłady opieki zdrowotnej, domy dziecka, organizacje 

pozarządowe);  

• nie jest potrzebne partnerstwo z organizacjami z innych krajów. 

https://www.visegradfund.org/news/visegrad-4-ukraine/
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Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

Wśród obszarów, do których muszą odnosić się projekty, wymienione są m.in.: 

• zajęcia w czasie wolnym dla dorosłych i dzieci (wycieczki, zajęcia i imprezy kulturalne, sport i 

inne odpowiednie zajęcia); 

• inne działania istotne w warunkach lokalnych. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• preferowane będą projekty o budżetach nieprzekraczających 20.000 euro. 

 

Jaki jest minimalny wymagany wkład własny? 

• 0%. 

 

2. EUROPEAN CULTURAL FOUNDATION – EUROPEJSKA 

FUNDACJA KULTURY, CULTURE OF SOLIDARITY FUND, 

UKRAINE SPECIAL EDITION – FUNDUSZ KULTURY 

SOLIDARNOŚCI, EDYCJA SPECJALNA UKRAINA 
https://culturalfoundation.eu/stories/culture-of-solidarity-fund-ukraine-edition/ 

 

Termin naboru: nabór ciągły do wyczerpania środków. 

 

Strategicznym celem programu jest wsparcie realizacji projektów, w tym działań kulturalnych, 

będących odpowiedzią na wojnę w Ukrainie. Projekty mogą być realizowane zarówno w Ukrainie, jak 

i w całej Europie. 

 

Kto może aplikować? 

W konkursie mogą brać udział podmioty, które działają w sektorze kreatywnym lub w innych 

dziedzinach i sektorach zawodowych społeczeństwa, w tym edukacji i środowisk akademickich, opieki 

zdrowotnej i społecznej, ochrony środowiska, praw człowieka, przedsiębiorczości społecznej, rozwoju 

obszarów wiejskich itp.: 

• osoby fizyczne (takie jak artyści, aktywiści, freelancerzy); 

• kolektywy (w tym grupy i sieci wolontariuszy); 

• osoby prawne (organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, przedsiębiorstwa prywatne, 

spółdzielnie). 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• przeciwdziałanie takim zjawiskom jak dezinformacja, bańki filtrów propagandowych, fałszywe 

wiadomości,  „infodemia” dot. wojny – poprzez wspieranie niezależnych, alternatywnych i 

zaufanych europejskich mediów cyfrowych; 

• zapewnienie i utrzymanie bezpiecznych przestrzeni kultury dla osób uciekających z domów i 

szukających schronienia na emigracji lub w Ukrainie; 

• przeciwdziałanie podziałom poprzez działania artystyczne i kulturalne, które dają nadzieję na 

przetrwanie trudnych realiów wojny i działanie na rzecz pokojowej przyszłości Ukrainy i 

Europy. 

 

https://culturalfoundation.eu/stories/culture-of-solidarity-fund-ukraine-edition/
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O jakie kwoty można aplikować? 

• Do 40.000 euro. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• 0%. 

 

3. NARODOWY INSTYTUT MUZYKI I TAŃCA, PROGRAM WSPIERAMY 

UKRAINĘ – SYSTEMOWE WSPARCIE DLA ARTYSTÓW UKRAIŃSKICH 
https://nimit.pl/aktualnosci/wspieramy-ukraine-systemowe-wsparcie-dla-artystow-ukrainskich/ 

 

Termin naboru: nabór ciągły do wyczerpania środków, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 

roku. 

 

Celem programu jest zapewnienie wsparcia pełnoletnim obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., i którzy prowadzą lub 

zamierzają prowadzić na terytorium Polski działalność artystyczną, naukową, dydaktyczną lub 

badawczą z dziedziny sztuki i podejmować rozwój zawodowy lub artystyczny. 

 

Kto może aplikować? 

 

O wsparcie mogą aplikować wyłącznie uprawnione podmioty, z którymi NIMiT zawrze odpowiednie 

Porozumienie: 

• państwowe lub samorządowe instytucje kultury; 

• organizacje pozarządowe; 

• uczelnie publiczne. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

Wsparcie – przez maksymalny okres trzech miesięcy – realizowane będzie w formie: 

• rezydencji – poprzez zapewnienie warunków pobytowych; 

• stypendium twórczego – poprzez przekazywanie pomocy finansowej; 

• pobytu twórczego – poprzez zapewnienie warunków pobytowych oraz przekazywanie pomocy 

finansowej. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• rezydencja – kwota miesięcznego wsparcia 1.000 zł; 

• stypendium twórcze – kwota miesięcznego wsparcia 3.000 zł; 

• pobyt twórczy – kwota miesięcznego wsparcia 4 000 zł; 

• zryczałtowany zwrot kosztów zapewniania Beneficjentom pomocy dla podmiotu, który 

obejmie wsparciem więcej niż 2 Beneficjentów (kwota miesięcznego wsparcia 500 zł na 

każdego Beneficjenta). 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• 0%. 

 

https://nimit.pl/aktualnosci/wspieramy-ukraine-systemowe-wsparcie-dla-artystow-ukrainskich/
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4. GOETHE-INSTITUT E.V., FUNDUSZ STABILIZACYJNY NA RZECZ 

KULTURY I EDUKACJI 
https://www.goethe.de/en/kul/foe/stn.html  

zasady-skadania-wnioskow-faq_pl.pdf (goethe.de) 

 

Termin naboru: w 2022 r. termin składania wniosków upływał 30 września. 

 

Fundusz stabilizacyjny jest częścią szerokiego pakietu na rzecz pomocy Ukrainie, a jego celem jest 

udzielenie organizacjom kulturalnym szybkiego wsparcia na realizację projektów oraz działalność 

bieżącą, bez nadmiernej biurokracji. Program przeznaczony jest dla podmiotów spoza Ukrainy. 

 

Kto może aplikować? 

• organizacje kulturalne i edukacyjne działające na rzecz społeczeństwa obywatelskiego w takich 

obszarach jak teatr, taniec, film, muzyka, literatura, sztuki wizualne, performance, 

architektura, bibliotekarstwo i muzealnictwo, których istnienie jest zagrożone na skutek 

działań wojennych w Ukrainie; 

• organizacje, które przyjęły ludzi kultury uciekających przed wojną w Ukrainie. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• podtrzymywanie i promocja wymiany kulturowej poprzez produkcje i kooperację na polu 

sztuki, organizację wydarzeń oraz rozwój programów;  

• działalność bieżąca obejmująca podnoszenie kwalifikacji, rozwój cyfrowy, budowanie sieci czy 

koszty związane z wyposażeniem i personelem;  

• udostępnianie bezpiecznej przestrzeni dla artystów uchodźców i instytucji emigracyjnych;  

• zachowanie dziedzictwa kulturowego, ochrona dóbr kultury. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Do 25.000 euro. 

 

Jaki jest minimalny wymagany wkład własny? 

• Minimalna wysokość wkładu własnego nie jest określona, jednak jest on wymagany. 

 

5. TOWARZYSTWO INICJATYW TWÓRCZYCH „Ę”, PROGRAM „NOWE 

RELACJE – DZIAŁANIA NA RZECZ WŁĄCZENIA I INTEGRACJI 

MIĘDZYPOKOLENIOWEJ OSÓB Z UKRAINY Z DOŚWIADCZENIEM 

UCHODŹCZYM” 
https://www.nowerelacje.org/ 

 

Termin naboru: w 2022 r. termin składania wniosków upływał 9 października. 

 

Strategicznym celem programu jest wsparcie projektów na rzecz włączenia społecznego, dobrostanu 

i satysfakcjonującego funkcjonowania w społecznościach lokalnych uchodźców i uchodźczyń 

wojennych z Ukrainy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50+ , w tym także osób 

z niepełnosprawnościami. W działaniach włączających powinny wziąć udział również inne grupy, np.: 

https://www.goethe.de/en/kul/foe/stn.html
https://www.goethe.de/resources/files/pdf276/zasady-skadania-wnioskow-faq_pl.pdf
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starsi Polacy, członkowie społeczności lokalnej w dowolnym wieku, migranci z innych krajów niż 

Ukraina, a także Ukraińcy, którzy mieszkali w Polsce przed obecnym kryzysem. 

 

Kto może aplikować? 

• zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe, w tym w szczególności stowarzyszenia 

(w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe 

organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną;  

• samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych 

w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów 

samorządowych). 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

• będące kontynuacją już podjętych przez wnioskodawcę działań lub sprawdzonych rozwiązań 

lokalnych na rzecz włączenia różnych grup uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy, w tym osób 

starszych (także realizowanych przez wnioskodawcę na zlecenie lub we współpracy 

z samorządami); 

• rozwijające w społeczności lokalnej model tzw. „klubu konwersacji”, tj. korzystające z metody 

włączenia polegającej na konwersacji językowej opartej na łączeniu dwóch środowisk, tj. 

seniorów i seniorek z Polski oraz uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy w wieku 50+ – wg. 

projektu „Polska dla początkujących i zaawansowanych”: https://e.org.pl/publikacje/1172/; 

• będące nowym, alternatywnym, nierealizowanym dotychczas przez wnioskodawcę pomysłem 

włączającym do życia społecznego oraz zwiększającym dobrostan uchodźców i uchodźczyń 

w wieku 50+ z Ukrainy. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Od 40.000 zł do 80.000 zł. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• 0%. 

 

6. PROGRAM „KREATYWNA EUROPA”, KONKURS CREA-CULT-2023-

COOP-UA: “SUPPORT TO UKRAINIAN DISPLACED PEOPLE AND THE 

UKRAINIAN CULTURAL AND CREATIVE SECTORS” – WSPARCIE DLA 

PRZESIEDLONYCH OSÓB Z UKRAINY ORAZ DLA UKRAIŃSKIEGO 

SEKTORA KULTURY I KREATYWNEGO 
Link do strony z informacją o naborze 

 

Termin naboru: w 2022 r. termin składania wniosków upływał 29 listopada, godz. 17:00. 

 

Strategicznym celem programu jest wsparcie ukraińskich artystów, operatorów i organizacji 

kreatywnych oraz działania mające za zadanie ochronę lub ratowanie kulturowego dziedzictwa 

Ukrainy. 

 

Kto może aplikować? 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2023-coop-ua;callCode=null;freeTextSearchKeyword=Ukraine;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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• podmioty publiczne i prywatne mające osobowość prawną oraz siedzibę w jednym z krajów 

uczestniczących w programie „Kreatywna Europa”; 

• w wyjątkowych przypadkach w konkursie mogą uczestniczyć podmioty nieposiadające 

osobowości prawnej, pod warunkiem, że ich przedstawiciele są zdolni do podejmowania 

zobowiązań prawnych oraz oferują gwarancje ochrony interesów finansowych UE 

równoważne gwarancjom oferowanym przez osoby prawne. 

 

WAŻNE: Wnioski muszą być składane przez konsorcja składające się z co najmniej dwóch 

wnioskodawców: co najmniej jednej organizacji mającej siedzibę w Ukrainie oraz co najmniej jednej 

organizacji mającej siedzibę w innym kraju uczestniczącym w programie „Kreatywna Europa”. 

 

Jakie działania są dofinansowywane w ramach konkursu? 

Wsparcie w ramach konkursu otrzymają trzy projekty o następującym profilu: 

• cel 1.a: wspieranie ukraińskich artystów oraz organizacji kulturalnych – wsparcie dla tworzenia 

i prezentowania twórczości; projekt musi obejmować finansowania dużej liczby małych 

projektów poprzez kaskadowe dotacje; 

• cel 1.b: pomoc poprzez kulturę Ukraińcom wysiedlonym z powodu wojny, w szczególności 

dzieciom, w Ukrainie lub w krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa – 

ułatwianie dostępu do kultury i/lub wzajemnej integracji z nowymi społecznościami poprzez 

kulturę; projekt musi obejmować finansowania dużej liczby małych projektów poprzez 

kaskadowe dotacje; 

• cel 2.a: powojenne odtworzenie ukraińskich sektorów kultury oraz cel 2.b – przygotowanie i 

szkolenie ukraińskich specjalistów ds. dziedzictwa kulturowego. 

 

O jakie kwoty można aplikować? 

• Do 2.000.000 euro na cel 1.a; 

• Do 2.000.000 euro na cel 1.b; 

• Do 1.000.000 euro na cel 2. 

 

Jaki jest minimalny preferowany wkład własny? 

• 10%. 

 


