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Granty. Dotacje. Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2017 rok 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił programy na 2017 r.: 
Muzyka:  

Strategicznym celem programu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów w 

polskiej i światowej kulturze muzycznej. Celem programu jest zarówno wspieranie 

przedsięwzięć kultywujących tradycję i najwybitniejsze osiągnięcia wielowiekowego dziedzictwa polskiej i 

światowej kultury muzycznej, jak i projektów skoncentrowanych na kreowaniu nowych wartości i poszukiwaniu 

oryginalnych środków ekspresji artystycznej. 

Teatr i taniec:  

Strategicznym celem programu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów we współczesnym teatrze 

i tańcu. Celem programu jest zarówno wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycję i nawiązujących do 

najwybitniejszych osiągnięć teatru dramatycznego lub baletu klasycznego, jak i projektów skoncentrowanych 

na kreowaniu nowych wartości, nastawionych na, nierzadko krytyczny, dyskurs o współczesnej rzeczywistości i 

poszukiwanie oryginalnych środków ekspresji artystycznej 

Sztuki wizualne:  

Strategicznym celem programu Sztuki wizualne jest wspieranie najwartościowszych zjawisk w polskiej sztuce 

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

w Polsce.  

Film:   

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. 

Literatura:  

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 tematycznie związanych z historią Polski. 

Promocja czytelnictwa:  

Strategicznym celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa w Polsce. 

Kultura ludowa i tradycyjna:  

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 

Kultura dostępna:  

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

do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.  

Najbliższy termin składania ofert mija 30 listopada 2016 r. 

Lista programów wraz z linkami dostępne są na stronie: https://esp.mkidn.gov.pl  

https://esp.mkidn.gov.pl/ContentDictionary/Details/MKiDN_TekstyProgramow
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Granty. Dotacje. Ruszyła piąta edycja konkursu “Spółdzielnia pomysłów" 

 

W ideę konkursu wpisuje się każdy projekt, którego celem jest wsparcie i zintegrowanie lokalnej społeczności 

we wspólnym działaniu. 

Do konkursu można zgłaszać zarówno inicjatywy związane z namacalną zmianą w przestrzeni (np. stworzenie 

miejsca spotkań dla lokalnej społeczności), jak również projekty wydarzeń i aktywności ukierunkowanych na 

współdziałanie i integrację. Im bardziej angażujący lokalną społeczność projekt, tym większa szansa powodzenia 

w konkursie. 

Wygraną w konkursie stanowi możliwość podpisania umowy sponsorskiej z Organizatorem o maksymalnej 

wysokości 10.000 zł brutto. 

Termin zgłaszania projektów: 07.11.2016 r. 

Szczegółowe informacje na stronie:  http://www.spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow  

Granty. Dotacje. Konkurs grantowy: Bank Ambitnej Młodzieży 

Fundacja Banku Zachodniego WBK chce być partnerem dla 

instytucji wychowawczych i organizacji  młodzieżowych, które 

skupiają ambitnych, twórczych i odpowiedzialnych młodych ludzi 

wokół inicjatyw edukacyjnych, obywatelskich i społecznych. 

Program ma uczyć określania potrzeb lokalnych społeczności, definiowania celów, tworzenia wspólnot 

zadaniowych, rozwiązywania problemów i realizowania zadań na poziomie lokalnym przez młodych ludzi 

kształtujących swoje postawy społeczne. Jednym z celów jest zdefiniowanie cech jednostki potrzebnych do 

efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim takich jak: wiedza, komunikacja interpersonalna, 

wrażliwość społeczna, zdolności przywódcze oraz umiejętność budowania pozycji lidera. Warunkiem postawy 

prospołecznej jest zakorzenienie jednostki w historii i kulturze, tak w wymiarze lokalnym jak i narodowym.  

W edycji odbywającej się od 17 października do 7 listopada 2016 r. pierwszeństwo będą miały Projekty 

związane z nowymi technologiami w otaczającym nas świecie np. nauce, sztuce, kulturze. 

Maksymalna kwota wynosi 15.000,00 zł 

Granty przyznawane są instytucjom lub organizacjom społecznym, które posiadają osobowość prawną. 

Szczegółowe informacje o konkursie grantowym dostępne są na stronie: http://fundacja.bzwbk.pl/programy-

grantowe/bank-ambitnej-mlodziezy/  

http://www.spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow
http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/bank-ambitnej-mlodziezy/
http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/bank-ambitnej-mlodziezy/
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Akcje. Nominacje. XVI edycja konkursu „Barwy wolontariatu” 

Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu zaprasza wolontariuszy, instytucje organizujące pracę 

wolontariuszy, osoby i placówki korzystające z ich pomocy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu 

 

 
Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 4 listopda 2016 r. Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do 

Organizatorów konkursu. 

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą elektroniczną, do właściwego ze 

względu na teren działania wolontariuszy Centrum Wolontariatu lub placówki współpracującej przy organizacji 

konkursu. 

Zgłoszeń do konkursu dokonywać na formularzu. Zgłaszać można od jednego do pięciu kandydatów, każdego na 

oddzielnym formularzu. Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą 

wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego.  

Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Nominowani do 

konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze, grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują 

działania społeczne. Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy 

samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu 

pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami 

wolontariusze. W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy 

konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o 

tym fakcie zaświadczyć.   

Zgłoszenia należy przesłać na adres: 

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu 

ul. Związku Jaszczurczego 17/26 , 82-300 Elbląg, 

bądź na adres mail: elblag@wolontariat.org.pl  

lub osobiście do siedziby biura Centrum Wolontariatu. 

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia można pobrać na stronie internetowej:  

http://centrumelblag.pl/strefa-wolontariatu/aktualnosci/542,barwy-wolontariatu-2016-xvi-edycja-konkursu  

mailto:elblag@wolontariat.org.pl
http://centrumelblag.pl/strefa-wolontariatu/aktualnosci/542,barwy-wolontariatu-2016-xvi-edycja-konkursu
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NGO’sy w działaniu: X OBCHODY DNIA RÓŻOWEJ WSTĄŻECZKI - aktualizacja 

X OBCHODY DNIA RÓŻOWEJ WSTĄŻECZKI 

pod patronatem Burmistrza Giżycka Wojciecha Iwaszkiewicza oraz Starosty 

Giżyckiego Wacława Strażewicza 

29 października 2016 roku (sobota) o godz. 16:30 

w sali bankietowej Biłas i Synowie, ul. Pasaż Portowy 2 w Giżycku 

pod hasłem „Sztuka wzbogaca życie, zdrowie jest jego warunkiem” 

 

Szczegółowy plan imprezy: 

16:00 – profesjonalny, bezpłatny pomiar glukozy we krwi oraz ciśnienia tętniczego 

16:30 – oficjalne otwarcie i powitanie gości przez przedstawicielkę Zarządu Giżyckiego Stowarzyszenia 

„Amazonek” 

16:45 – wystąpienie Burmistrza Miasta i Starosty Giżyckiego 

17:10 – Prelekcja lekarza – specjalisty onkologii Agnieszki Małek 

17:30 – przerwa – zapraszamy do bufetu 

17:55 – „Edith Piaf – życie i twórczość” spektakl teatralny w wykonaniu Wiesławy Szymańskiej 

19:00 – zakończenie imprezy 

 

 Wstęp wolny. 

Serdecznie zapraszamy! 

Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Giżycku i Powiatu Giżyckiego 

COPGiżyckoNewsletter | INFORMACJA |PROMOCJA NGO’sów | NGOMAZURY.PL 

Celem jest wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych i aktywności społecznej na 
terenie powiatu giżyckiego poprzez działania informacyjno-promocyjne. 

Częstotliwość wydania COPGiżyckoNewsletter nie jest cykliczna, ale zależna od ilości zdobytych informacji. 
Zapraszamy do przesyłania na e-mail copgizycko@onet.pl informacji związanych z funkcjonowaniem Państwa 
organizacji (np. informacje o imprezie/szkoleniu/konkursie/wsparciu; ogłoszenia drobne: oddam/szukam/inne; 
fotorelacja z imprez; itp…).  

Zapraszamy również do tworzenia bezpłatnych stron, wizytówek jak również umieszczania informacji 

o wydarzeniach na Portalu NGOMAZURY.PL – www.ngomazury.pl  

Zespół COP Giżycko  

Izabela Liedtke  
doradca, koordynator COP Giżycko, specjalista ds. pozyskiwania funduszy  

Jagoda Nowicka  
doradca do spraw organizacji pozarządowych, informacji i promocji COP Giżycko  

mailto:copgizycko@onet.pl
http://www.ngomazury.pl/
http://www.ngomazury.pl/
http://www.ngomazury.pl/
http://www.ngomazury.pl/
http://www.ngomazury.pl/
http://www.ngomazury.pl/
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Centrum Organizacji Pozarządowej Giżycko  

Dąbrowskiego 14, I piętro 11-500 Giżycko  
e- mail: copgizycko@onet.pl  
strona: www.ngomazury.pl/organizacja/copgizycko   
strony ngo: www.ngomazury.pl  
Zapraszamy do biura COP Giżycko w każdy czwartek od godz. 17.00 do godz. 19.00 oraz w innym terminie po 
ustaleniu spotkania telefonicznie pod numerem telefonu 600 275 255  

Redakcja: Jagoda Nowicka  
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