
Pieniądze, pieniądze...
Anna Stępień

(na podstawie otrzymanych materiałów)

ROZWÓJ INICJATYW LOKALNYCH - PROGRAM 
MINISTERSTWA KULTURY
W ramach programu mogą uzyskać dofinansowanie 
nieinwestycyjne, niskobudżetowe projekty, których cele są zgodne przynajmniej z 
jednym z poniższych celów programu:
• Wyrównywanie różnic w dostępie do kultury 
• Pobudzanie kulturalnych inicjatyw lokalnych 
• Stwarzanie na poziomie lokalnym warunków do rozwoju twórczości 
W ramach programu wspierane będą zadania z zakresu: 
• upowszechniania kultury
• edukacji kulturalnej
• promocji twórczości
• ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego
• zakupu strojów i instrumentów muzycznych (wnioskowana kwota dotacji na zakup instrumentów 

muzycznych nie może przekroczyć 3.500 zł)
O dotacje mogą ubiegać się następujące podmioty: 
• państwowe i samorządowe instytucje kultury
• jednostki samorządu terytorialnego
• publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne I i II stopnia oraz uczelnie artystyczne
• organizacje pozarządowe
• kościoły i związki wyznaniowe
• podmioty gospodarcze działające w sferze kultury (pomoc de minimis)
• archiwa państwowe
Maksymalna kwota dotacji może wynieść 25.000 zł. Więcej informacji na stronie: 
www.regiony.nck.pl/po_rozwoj_ inicjatyw_lokalnych.php
Osoby do kontaktu: dr Aleksander Wojciech Nocuń - tel. (0-22) 2100 100; e-mail: awn@nck.pl, Anna 
Stawowska – tel. (0-22) 2100 100; e-mail: as@nck.pl, Mariusz Wróbel – tel. (0-22) 2100 100; e-mail: 
mario@nck.pl.

GRANTY MŁODZIEŻOWE
Youth Banki przyznają granty na działania młodzieżowe w województwie lubuskim, opolskim, 
śląskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim. Celem programu jest zwiększanie zaangażowania 
młodych ludzi w życie społeczności lokalnej. Program skierowany jest do grup młodzieżowych w wieku 
13 - 26 lat (grupa powinna liczyć przynajmniej 3 osoby). 
Termin złożenia wniosku upływa 1. każdego miesiąca. 
Kryteria formalne:
1. Nie ma ograniczeń tematycznych - projekty nie mogą łamać prawa np. nie mogą głosić treści 
rasistowskich. 
2. Projekt powinien zawierać aspekt polsko-niemiecki. 
3. Odbiorcami planowanych działań powinni być członkowie lokalnej społeczności, czyli mieszkańcy 
wsi lub miasteczka, rówieśnicy, dzieci etc. 
4. Proponowane działania powinny być zaplanowane i realizowane samodzielnie przez młodych ludzi, 
a nie być kierowane przez dorosłych. 
5. O dotację mogą występować zarówno grupy formalne jak i nieformalne. 
6. Kwota przeznaczona na 1 mikroprojekt to 350 euro. 
Więcej informacji: www.youthbank.pl


