
Spotkanie informacyjne 

„Środa z Funduszami dla podmiotów działających 

w zakresie ochrony kultury i zasobów przyrodniczych”

Toruń, 06.07.2016 r. 
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Dofinansowanie w Programie Operacyjnym 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020



Rodzaje projektów:

Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Celem realizacji poddziałania jest digitalizacja zasobów kultury,

w tym materiałów archiwalnych i zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo

udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego

wykorzystania.

3

Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego

Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury
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Państwowe lub 
współprowadzone z 

MKiDN instytucje kultury

Naczelna Dyrekcja 
Archiwów Państwowych 

oraz archiwa państwowe

Jednostki administracji rządowej 
oraz jednostki im podległe lub 

przez nie nadzorowane

Biblioteki
wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku 
w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

Beneficjenci poddziałania 2.3.2 PO PC

Ogólnokrajowi nadawcy 
radiowi i telewizyjni

Partnerstwa zawiązane w ramach oraz pomiędzy ww. podmiotami oraz partnerstwa 
ww. podmiotów z przedsiębiorcami lub organizacjami pozarządowymi



Zasady wsparcia dla poddziałania 2.3.2 PO PC

Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie
projektu – do 85 % (dla 15 województw)

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych
– 4 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych
– 50 mln euro.

Tryb wyboru projektów – konkursowy

Instytucja pośrednicząca: Władza Wdrażająca
Programy Europejskie (Centrum Projektów Polska
Cyfrowa)
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Nabór wniosków w 2016 r.:

nie jest planowany.
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PROGRAMY MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

Aktualne informacje na

temat konkursów

w ramach programów

MKiDN można znaleźć

na stronie internetowej

www.mkidn.gov.pl/

w zakładce Finanse /

Programy ministra

http://www.mkidn.gov.pl/
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PROGRAMY MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

Wydarzenia artystyczne:
- Muzyka
- Teatr i Taniec 
- Film
- Sztuki wizualne

 Kolekcje:
- Zamówienia kompozytorskie
- Narodowe kolekcje sztuki współczesnej
- Regionalne kolekcje sztuki współczesnej
- Kolekcje muzealne
- Narodowe zbiory sztuki współczesnej
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PROGRAMY MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

 Promocja literatury i czytelnictwa
- Literatura
- Czasopisma
- Promocja czytelnictwa
- Partnerstwo publiczno-społeczne  

 Edukacja
- Edukacja kulturalna
- Edukacja artystyczna

 Obserwatorium kultury 

 Promesa MKiDN



10

PROGRAMY MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

 Dziedzictwo kulturowe
- Ochrona zabytków
- Wspieranie działań muzealnych
- Kultura ludowa i tradycyjna 
- Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
- Ochrona zabytków archeologicznych 
- Miejsca Pamięci Narodowej

 Rozwój infrastruktury kultury
- Infrastruktura kultury
- Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
- Infrastruktura domów kultury. 
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PROGRAM KREATYWNA EUROPA

Komponenty programu

Jest to program Unii Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów 
audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Będzie realizowany w latach 2014-2020.

Część międzysektorowa MediaKultura
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PROGRAM KREATYWNA EUROPA
Obszar grantowy: Projekty współpracy europejskiej 

Projekt musi w pełni realizować przynajmniej jeden z poniższych priorytetów:

Mobilność transnarodowa
Celem jest promowanie wymiany kulturowej, dialogu międzykulturowego, integracji
społecznej i zrozumienia dla różnorodności.

Rozwój publiczności
Celem jest bezpośrednie zaangażowanie odbiorców w działania projektowe i praca
z publicznością, a nie praca dla publiczności.

Budowanie potencjału
to pomoc osobom związanym zawodowo z kulturą w rozwoju ich umiejętności
i umiędzynarodowianie ich kariery:

- Cyfryzacja
- Nowe modele biznesowe
- Szkolenie i kształcenie.
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PROGRAM KREATYWNA EUROPA
Obszar grantowy: Projekty współpracy europejskiej 

Wnioskodawcy:

Prywatne i publiczne organizacje oraz instytucje aktywnie działające
w sektorze kultury i/lub kreatywnym, które posiadają osobowość prawną od
minimum 2 lat (w dniu, w którym upływa termin składania wniosków).

Czas trwania projektów: maksymalnie 4 lata.

Kraje uczestniczące w Programie:

Państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Albania,
Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Turcja, Gruzja, Mołdawia,
Ukraina.
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PROGRAM KREATYWNA EUROPA
Obszar grantowy: Projekty współpracy europejskiej 

Rodzaje grantów:

Kategoria 1 – granty na mniejszą skalę: 
- projekty realizowane przez lidera i minimum 2 partnerów z różnych krajów 
biorących udział w Programie
-dofinansowanie do 200 tys. euro (max 60% kwalifikującego się budżetu)

Kategoria 2 – granty na większą skalę:
- projekty realizowane przez lidera i minimum 5 partnerów z różnych krajów 
biorących udział w Programie
- dofinansowanie do 2 mln. euro (max 50% kwalifikującego się budżetu)

Terminy składania wniosków: 5 października 2016
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PROGRAM KREATYWNA EUROPA
Obszar grantowy: Sieci Europejskie

Cele, priorytety i przykładowe działania:

o Projekty realizowane wspólnie przez członków sieci w celu nabywania
umiejętności, kompetencji i wiedzy eksperckiej oraz wymiany doświadczeń
i testowania innowacji;

o Umożliwianie podmiotom działających w sektorze kultury i kreatywnym działań
ponadnarodowych i współpracy międzynarodowej;

o Zacieśnianie współpracy między już istniejącymi sieciami w celu wzmacniania
ich struktury organizacyjnej i finansowej.
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PROGRAM KREATYWNA EUROPA
Obszar grantowy: Sieci Europejskie

Czas trwania projektów: 4 lata (nabór 2016)

Wnioskodawcy:
Sieci istniejące minimum 2 lata, zarejestrowane w jednym z krajów uczestniczących
w Programie, zrzeszające przynajmniej 15 organizacji członkowskich (nie osób
fizycznych!) z 10 krajów lub więcej krajów.

Sieci są rozumiane jako „ustrukturyzowane grupy organizacji reprezentujące sektor
kultury i sektor kreatywny, których celem jest wzmacnianie zdolności tych sektorów
do funkcjonowania w wymiarze transnarodowym i międzynarodowym
oraz zdolności przystosowywania się do zmian”.
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PROGRAM KREATYWNA EUROPA
Obszar grantowy: Sieci Europejskie

Kraje uczestniczące w Programie:
Państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Albania, Bośnia 
i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Turcja, Gruzja, Mołdawia, Ukraina

Rodzaje grantów:
- dofinansowanie do 250 tys. euro (max 80% kwalifikującego się budżetu)

Terminy składania wniosków:

5 października 2016
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PROGRAM KREATYWNA EUROPA
Obszar grantowy: Platformy europejskie

Cele, priorytety i przykładowe działania:

 Projekty służące rozwojowi nowych talentów, wspieraniu mobilności twórców
oraz zwiększaniu rozpoznawalności i obecności na scenie artystów
prezentujących europejski repertuar w szczególności nowych talentów;

 Rozpowszechnianie dzieł i repertuarów o europejskim charakterze i ich
międzynarodowy obieg (tournée, imprezy, festiwale);

 Tworzenie strategii komunikacji i promocji członków platformy w tym
np. europejskiego znaku jakości;

 Rozwój publiczności poprzez szerokie wykorzystanie innowacyjnych metod
i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
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PROGRAM KREATYWNA EUROPA
Obszar grantowy: Platformy europejskie

Czas trwania projektów: 4 lata (nabór 2016)

Wnioskodawcy: Platformy składające się z jednostki koordynującej + minimum 10
członków z przynajmniej 10 różnych krajów, posiadających osobowość prawną
od przynajmniej 2 lat.

Jednostka koordynująca jest organem reprezentującym platformę i jej członków
określa zestaw kryteriów, które muszą spełnić członkowie, odpowiada za wybór
i monitorowanie członków, przydziela dotacje członkom.
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PROGRAM KREATYWNA EUROPA
Obszar grantowy: Platformy europejskie

Kraje uczestniczące w Programie:
państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Albania, Bośnia 
i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Turcja, Gruzja, Mołdawia, Ukraina

Rodzaje grantów:
- dofinansowanie do 500 tys. euro (max 80% kwalifikującego się budżetu)

Terminy składania wniosków:

5 października 2016
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PROGRAM KREATYWNA EUROPA
Obszar grantowy: Tłumaczenia literackie

Rodzaje projektów

Dofinansowywanie na projekty tłumaczeń z jednego języka
europejskiego na inny język europejski oraz promocję książek i ich autorów.
Kwalifikowane są języki urzędowe krajów uczestniczących w Programie
oraz łacina i starożytna greka. Kwalifikowana jest tylko beletrystyka (fikcja
literacka) niezależnie od gatunku.

Czas trwania projektów:

maksymalnie 2 lata (Kategoria 1) lub 4 lata (Kategoria 2)
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PROGRAM KREATYWNA EUROPA
Obszar grantowy: Tłumaczenia literackie

Wnioskodawcy:

Wydawcy lub wydawnictwa zarejestrowane w krajach uczestniczących
w Programie, istniejące minimum 2 lata

Kraje uczestniczące w Programie:

Państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Albania, Bośnia
i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Turcja, Gruzja, Mołdawia,
Ukraina
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PROGRAM KREATYWNA EUROPA
Obszar grantowy: Tłumaczenia literackie

Rodzaje grantów:

Kategoria 1 – projekty dwuletnie:
- tłumaczenie pakietu od 3 do 10 pozycji
- dofinansowanie do 100 tys. euro (do 50% budżetu)

Kategoria 2 – umowy ramowe o partnerstwie:
- tłumaczenie pakietów od 5 do 10 pozycji rocznie
- dofinansowanie do 100 tys. euro rocznie (do 50% budżetu)

Terminy składania wniosków:

1 lutego 2017
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PROGRAM KREATYWNA EUROPA

Biuro Programu Kreatywna Europa w Polsce
Creative Europe Desk Polska
Al. Ujazdowskie 41 
00-540 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 44 76 180
info@kreatywna-europa.eu

Komponent Kultura

aleksandra.pacak@kreatywna-europa.eu
+48 22 44 76 173

katarzyna.zalewska@kreatywna-europa.eu
Tel.: +48 22 44 76 173

mailto:info@kreatywna-europa.eu
mailto:kamila.rola@kreatywna-europa.eu
mailto:katarzyna.zalewska@kreatywna-europa.eu
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PROGRAM EUROPA DLA OBYWATELI 2014-2020

Cele programu

Przyczynianie się do lepszego zrozumienia historii i różnorodności Unii Europejskiej przez 
jej obywateli

Wspieranie obywatelstwa europejskiego oraz poprawa warunków dla społecznego
i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii

wzrost świadomości obywatelskiej w zakresie pamięci o przeszłości, wspólnej historii 
i wartościach

zachęcanie do demokratycznego uczestnictwa obywateli na szczeblu UE, rozwijanie ich 
wiedzy na temat procesu kształtowania polityki Unii i promowanie możliwości społecznego 

zaangażowania i międzykulturowego dialogu oraz wolontariatu w skali całej UE
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PROGRAM EUROPA DLA OBYWATELI 2014-2020
Komponent 1: Pamięć europejska

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty zachęcające do refleksji na temat europejskiej

różnorodności kulturowej i szeroko rozumianych wspólnych wartości, dotyczące przyczyn

pojawienia się reżimów totalitarnych w historii nowożytnej Europy (szczególnie, ale nie

wyłącznie, nazizmu, który doprowadził do Holokaustu, faszyzmu, stalinizmu i totalitarnych

reżimów komunistycznych) oraz upamiętniające ofiary ich zbrodni.

Komponent ten obejmuje również działania dotyczące innych punktów zwrotnych

i punktów odniesienia w najnowszej historii Europy.
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PROGRAM EUROPA DLA OBYWATELI 2014-2020

Szczegółowe informacje o Programie:

Punkt Kontaktowy "Europa dla Obywateli" w Polsce 
Al. Ujazdowskie 41 
00-540 Warszawa 
+48 22 447 61 16
+48 22 447 61 74
www.europadlaobywateli.pl
edo@iam.pl

http://www.europadlaobywateli.pl/
mailto:edo@iam.pl
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Dziękuję za uwagę

Kamil Błaszczyk
Główny Punkt Informacyjny 

Funduszy Europejskich w Toruniu


