
Baza wiedzy w zakresie możliwości uzyskania wsparcia
! w ten sposób zaznaczyliśmy nowe treści w bazie.

Wsparcie finansowe

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przewodnik po narzędziach  wsparcia dla kultury
https://www.gov.pl/web/kultura/ogolna-informacja.

Stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury
Stypendia mogą być przyznawane jako:

1. stypendia twórcze w dziedzinach:
a) literatura,
b) sztuki wizualne,
c) muzyka,
d) taniec,
e) teatr,
f) film,
g) opieka nad zabytkami,
h) twórczość ludowa.
2. stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, w dziedzinach:
a) animacja i edukacja kulturalna,
b) zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.
Stypendium jest przyznawane na okres 6 miesięcy, roku lub na okres realizacji 
zadania.
Nabory do stypendiów są dwa razy w roku: 

 marzec/kwiecień: nabór na projekty realizowane w drugiej połowie roku; wyniki
w czerwcu (projekty półroczne),

 sierpień/wrzesień; wyniki w grudniu (projekty roczne lub krótsze).
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Ogólnie o tarczy antykryzysowej w kontekście kultury
https://www.gov.pl/web/kultura/mkidn-tarcza-antykryzysowa-obejmie-ludzi-i-
instytucje-kultury.

Wsparcie  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  ze  środków  Funduszu
Promocji Kultury (FPK)

https://www.gov.pl/web/kultura/pomoc-socjalna-dla-tworcow-i-artystow?
fbclid=IwAR3KZX_mQXyztFeyjzc6X-adKVGlf-MY0p9qbBg9_ln7cvpgI_6MqScc7Zg.

Pomoc socjalna dla twórców i artystów
https://www.gov.pl/web/kultura/pomoc-socjalna-dla-tworcow-i-artystow.

Polski Instytut Sztuki Filmowej
Stypendia, z których mogą skorzystać artyści, np. tancerze zajmujący się twórczością
filmową i filmem tańca.

Ze  stypendium  skorzystać  mogą  przedstawiciele  wszystkich  zawodów  filmowych.
Podstawą do przyznania stypendium jest poświadczony przez wnioskodawcę opis jego
obecnej,  trudnej  sytuacji  materialnej  i  jej  związek  z  wprowadzeniem  wywołanych
epidemią ograniczeń w funkcjonowaniu branży filmowej.

Kwota  stypendium  wynosi  2400  zł  brutto,  a  o  wsparcie  ubiegać  się  można  raz  na
kwartał. Stypendium można otrzymać maksymalnie trzykrotnie.

Wyasygnowany ze środków PISF budżet stypendium wynosi 1 mln zł. Drogą darowizny
budżet ten mogą wspierać wszelkie inne podmioty.

Więcej:  
https://pisf.pl/aktualnosci/stypendia-dla-tworcow/.

Narodowe Centrum Kultury
Wysokość,  terminy  naborów  i  okres  finansowania  zależny  jest  od  regulaminów
poszczególnych programów.

Narodowe  Centrum  Kultury  realizuje  programy  takie  jak:  ,,Kultura  w  sieci’’,  ,,Bardzo
Młoda  Kultura’’,  ,,Młoda  Polska’’,  ,,Gaude  Polonia’’,  ,,Kultura  –  Interwencje’’,  ,,Dom
Kultury+’’ , ,,EtnoPolska’’, ,,Ojczyzna – dodaj do ulubionych’’.

Więcej:  
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia.

Narodowe Centrum Nauki
Finansowanie  projektów  badawczych.  Wysokość  i  czas  na  jaki  zostanie  przyznana
dotacja zależny jest od regulaminów poszczególnych konkursów.

Nabory są dwa razy w roku: 

 do połowy grudnia,
 do połowy czerwca.

Więcej:
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy.
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Instytut Muzyki i Tańca

Pakiet wspieraMY
Instytut  Muzyki  i  Tańca  do  swoich  priorytetowych  zadań  zalicza  wszechstronne
wspieranie artystów muzyków i tancerzy. Obecna sytuacja związana z pandemią może
być  trudna  pod  względem  ekonomicznym,  zawodowym,  społecznym,  a  także
psychicznym.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowiska, Instytut Muzyki i Tańca
uruchamia bezpłatny pakiet wspieraMY dla artystów muzyków i tancerzy.

W jego skład wchodzą:

 poradnictwo psychologiczne on-line,
 poradnictwo prawne on-line,
 baza wiedzy w zakresie możliwości uzyskania wsparcia.

Więcej:
https://imit.org.pl/programy/inne/4411.

Program przekwalifikowania zawodowego tancerzy
Wsparcie  profesjonalnych  tancerzy  tańca  artystycznego  w  procesie  zdobywania
kwalifikacji  zawodowych i  doświadczenia,  niezbędnych do rozpoczęcia drugiej  ścieżki
kariery zawodowej, po zakończeniu kariery scenicznej.

W  ramach  programu  przyznawane  są  stypendia  na  realizację  przez  tancerzy
profesjonalnych  indywidualnych  projektów  przekwalifikowania  zawodowego,
przygotowanych  we  współpracy  z  doradcą  zawodowym  (pokrycie  kosztów  studiów,
kursów,  warsztatów,  staży  i  praktyk;  dojazdu  i  noclegu;  kosztów  ubezpieczenia
zdrowotnego oraz utrzymania).

Więcej:
https://imit.org.pl/programy/departament-tanca/4374.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
M.in.  świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy
zlecenia, agencyjne, o dzieło).

Więcej:  
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-
wsparcie-z-zus/2551371.

Samorządy

Gdańsk
Stypendia  przyznawane  artystkom  i  artystom  oraz  animatorkom  i  animatorom
zamieszkałym i płacącym podatek dochodowy w Gdańsku w trybie konkursu wniosków,
w drodze otwartego naboru na proces twórczy definiowany jako m.in. powstanie dzieła,
wykonanie/wydanie utworu, zorganizowanie wydarzenia artystycznego lub kulturalnego.
Dofinansowane projekty grantowe będzie można realizować online.
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Stypendia Kulturalne Miasta Gdańska są przyznawane osobom fizycznym lub grupom
twórczym zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury na
realizację projektów o charakterze artystycznym i kulturalnym.

2600 zł brutto / miesiąc – maksymalnie na okres sześciu miesięcy

Nabór: ciągły

Więcej:
https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-prezydenta-ds-kultury/stypendium-
kulturalne-miasta-gdanska,a,1195.

Katowice
Katowicki pakiet dla Kultury obejmuje m.in.

 wsparcie twórców kultury – projekt z pulą 500 000 zł,
 zwolnienia z czynszów i opłat śmieciowych dla podmiotów prowadzących 

działalność  kulturalną w lokalach miejskich,
 współpraca finansowa z miastem – umożliwienie realizacji zadań online lub 

w późniejszym terminie.
Więcej:
https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/aktualnosci?
ItemID=4096&ListID={75169DCB-89EF-46CD-A876-165C1E838909}.

Kraków
Kultura odporna to pakiet działań wspierających sektor kultury i twórców. Interwencją 
i wparciem objęci zostaną zarówno indywidualni twórcy i animatorzy, jak i organizacje
pozarządowe, instytucje, przedstawiciele najważniejszych sektorów kreatywnych, w tym,
m.in.:  producenci  muzyczni  i  audiowizualni,  sektor  sztuk wizualnych,  sektor  filmowy  
i branża książki. Wartość całego pakietu narzędzi wspierających sektor kultury to w tej
chwili ok. 12 milionów złotych.

Miasto Kraków uruchomiło także Punkty Doradztwa Kryzysowego. Konsultanci udzielają
informacji  w  zakresie  funkcjonujących  rozwiązań  miejskich  skierowanych  do
przedsiębiorców, organizacji  pozarządowych oraz mieszkańców,  pomogą zorientować
się  w  dostępnych  pakietach  finansowanych  z  regionalnych  funduszy  europejskich,  
a także wspierają w procesie korzystania z przepisów „Tarczy antykryzysowej”.

Więcej:
https://www.bip.krakow.pl/?
dok_id=124354&fbclid=IwAR36nJApL3zLkAoHb7CQahIS41zOu0v3Yj8XIcb4-
XkR6TzFddHWj8FJtao .

Łódź
Program Zdrowa Kultura opiera się na czterech filarach,  których łączna wartość to  
1,5 mln złotych.  Pierwszym są Granty na kulturę – Łódź wspiera artystów, kolejne to:
program Kultugranty 2.0.,  program wsparcia „karnet kultury”  oraz czynsz za 1 zł dla
pracowni twórczych.

Więcej:  
https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/zdrowa-kultura-wsparcie-w-czasie-epidemii-
id34097/2020/4/20/.
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Olsztyn
Możliwe są następujące formy wsparcia:

1) dotacje na realizację zadań z zakresu kultury,

Więcej:
http://www.bip.olsztyn.eu/bip/dokument/17532/bk_02_dotacje_na_realizacje_zadan_z_
zakresu_kultury/.

2) stypendia artystyczne:

Więcej:
http://www.bip.olsztyn.eu/bip/dokument/17529/bk_01_stypendia_przyznawane_osobom
_zajmujacym_sie_tworczoscia_artystyczna_upowszechnianiem_oraz_ochrona_dobr_kul
tury/.

Poznań
Miasto Poznań dla organizacji pozarządowych, które zmagają się ze skutkami pandemii,
przygotowało  małe  granty,  dofinansowanie  do  wydarzeń  online,  maseczek,  płynów
dezynfekujących  oraz  sprzętu  niezbędnego  do  pracy  zdalnej.  Maksymalna  kwota
wsparcia może sięgać aż 5 tys. zł.

Więcej:
https://www.poznan.pl/mim/info/news/poznan-rozszerza-pakiet-pomocowy-dla-
ngo,147401.html.

Wrocław
Wrocławski  Program  Interwencji  Społecznej  obejmuje  m.in.  poszerzony  pakiet
stypendiów  dla  artystów  w  2020  r.,  program  zakupów  dzieł  sztuki  wrocławskich
artystów.

Więcej:
https://www.wroclaw.pl/portal/wroclawski-program-interwencji-spolecznej.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Reagując  na  bieżące  wydarzenia  Polskie  Wydawnictwo  Muzyczne  uruchamia  edycję
specjalną  TUTTI.pl:  #TUTTIwdomu.  Program  kierowany  jest  do  wszystkich  instytucji,
które wypożyczały materiały wykonawcze z katalogu PWM w celu dokonania rejestracji
audiowizualnych. PWM uruchamia specjalną pulę środków na zawieszenie w Internecie
nagranych wykonań utworów kompozytorów polskich.

Więcej:
https://pwm.com.pl/pl/page/tutti.html.

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 
Zapomogi, stypendia i dotacje nie tylko dla członków ZAiKS-u, lecz także dla twórców 
i instytucji kultury.

Więcej:  
https://zaiks.org.pl/133,229,fundusz_popierania_tworczosci.
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Związek Artystów Scen Polskich 

Zapomogi dla członków związku.

Więcej:  
http://zasp.pl/index.php?page=Pages&id=4.

Związek Artystów Wykonawców STOART
Można ubiegać się o pomoc finansową z funduszu socjalnego.

Więcej:
http://stoart.org.pl/dla-wykonawcow/fundusze/fundusz-socjalny.

Ponadto działa Fundusz promocyjny STOART.

Więcej:
http://stoart.org.pl/dla-wykonawcow/fundusze/fundusz-promocyjny.

! Członkom  związku  wypłacana  jest  zapomoga  ze  specjalnego  funduszu  socjalnego
COVID.

Więcej:
http://stoart.org.pl/o-nas/aktualnosci/stoart-uruchamia-fundusz-socjalny-covid-19 .

Polska Fundacja Muzyczna
#zostańzmuzyką  to  akcja  pomocowa,  której  celem  jest  wsparcie  muzyków
organizujących koncerty i inne muzyczne wydarzenia on-line w czasie pandemii.

Każdy, kto planuje wystąpić online, może zgłosić się do fundacji, która wspiera działania
promocyjne i uruchomi wirtualną puszkę do zbierania środków.

Więcej:
https://zostanzmuzyka.pl/o-akcji-zostanzmuzyka/.

Patronite.pl
Patronite.pl to pierwszy polski portal społecznościowy z e-mecenatem. Został założony
ponad trzy lata temu przy wsparciu m.in.  Związku Cyfrowa Polska. Umożliwia każdemu
twórcy zaprezentowanie swojej twórczości w Internecie i  jednocześnie daje szansę na
znalezienie mecenasów – za pośrednictwem serwisu artyści mogą uzyskiwać od osób
prywatnych wsparcie w postaci grantu finansowego. Każdy z użytkowników sieci może
być mecenasem wybranego twórcy.

Na czas pandemii portal we współpracy z MKiDN-em promuje specjalną przestrzeń dla
artystów na platformie Patronite pd hasłem #Kulturawsieci.

Więcej:  
https://patronite.pl/post/11625/kulturawsieci-specjalna-przestrzen-dla-artystow.

Fundacja „Czas Kultury”
W ramach wsparcia  twórców stowarzyszenie  Czasu Kultury  zaprasza do  nadsyłania
pozatekstowych form wypowiedzi/ prezentacji, takich jak fotografie, wideo, audio i inne.
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Za każdy wybrany do publikacji materiał artysta otrzyma 500 zł brutto.

Więcej:
http://czaskultury.pl/artykuly/praktyki-na-pandemie-propozycja-wspolpracy-dla-osob-
tworzacych-kulture-w-poznaniu-i-wielkopolsce/?
fbclid=IwAR1KB5dCBHXRKl7HVuxJlj_eea1XzeTpBjjqjqmQVKAN3vhej4dKFrLYxkw.

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga przy City Bank Handlowy
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm

Fundacja Santander
https://fundacja.santander.pl/programy-grantowe/

Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego
https://www.fundacja.bgk.pl/programy/

Fundacja LOTTO Milion Marzeń
https://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/

Fundacja PZU
https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje.

Wsparcie dla artystów będących przedsiębiorcami

Białystok
Więcej:
https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/bialystok-pomaga-
przedsiebiorcom.html.

Gdańsk
Więcej:
https://www.gdansk.pl/wiadomosci/ulgi-czynsze-pozyczka-mikropozyczka-pakiet-
wsparcia-gdansk-umorzenie-koronawirus-epidemia,a,168623.

Kielce 
Więcej:
http://www.um.kielce.pl/pomoc-dla-przedsiebiorcow/.

Łódź
Więcej:
https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/zdrowie/coronavirus-covid-19/pomoc-dla-
przedsiebiorcow/ - dla przedsiębiorców.

Opole
Więcej:
https://www.opole.pl/node/3366.
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Poznań
Więcej:
https://www.poznan.pl/mim/wortals/news,9420/wortal,364/dofinansowanie-dla-
przedsiebiorcow-nabor-wnioskow,146265.html.

Rzeszów
Więcej:
https://www.erzeszow.pl/pl/41-miasto-rzeszow/1713-aktualnosci/10502-pomoc-
prezydenta-miasta-dla-rzeszowskich-przedsiebiorcow-prowadzacych-dzialalnosc-w-
lokalach-komunalnych.html.

Szczecin
Więcej:
https://koronawirus.szczecin.eu/dla_przedsiebiorcow.

Toruń
Więcej:
https://www.torun.pl/pl/torun-dla-przedsiebiorcow-rozszerzenie.

Wrocław
Więcej:
https://www.wroclaw.pl/biznes/wroclawski-pakiet-pomocowy-dla-przedsiebiorcow-
zasady-ulgi-odroczenia-platnosci.

Wsparcie pozafinansowe

Creatives Unite

Komisja  Europejska  uruchomiła  platformę  Creatives  Unite,  której  celem  jest  pomoc
artystom, wykonawcom i innym osobom pracującym w sektorze kultury i kreatywnym 
w  łatwiejszym  dzieleniu  się  informacjami  podczas  obecnego  kryzysu.  Jej  celem  jest
stworzenie przestrzeni wymiany pomysłów i inicjatyw oraz współtworzenia rozwiązań.

Więcej:
https://creativesunite.eu/.

Europe Jazz Network

Europejska  sieć  wspierana  przez  Program  Kreatywna  Europa  zaprasza  na  serię
publicznych webinariów, które będą odbywać się w nadchodzącym miesiącu i dotyczyć
będą różnych aspektów kryzysu Covid-19 oraz jego krótko- i długoterminowych skutków
dla sektora muzyki i wszystkich zainteresowanych stron.

Więcej:
https://kreatywna-europa.eu/seria-webinariow-europe-jazz-network-20-maja-11-
czerwca/.

Instytut Adama Mickiewicza

Informator  „Partnerzy  w  kulturze”  prezentujący  najważniejsze  granty,  stypendia  
i programy edukacyjne, skierowane do osób i organizacji z Polski i z krajów Partnerstwa
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Wschodniego,  które  pragną  rozwijać  międzynarodową  współpracę  kulturalno-
społeczną.

Więcej:
https://iam.pl/pl/informator-partnerzy-w-kulturze.

Ośrodki Interwencji Kryzysowej w Polsce 
Ośrodki oferują bezpłatną pomoc, również dla osób nieubezpieczonych, w zakresie: 

• wsparcie w sferze psychologicznej;
• pomoc prawna;
• wsparcie od strony socjalnej;
• interwencja wyjazdowa – dotarcie do osoby poszkodowanej;
• zapewnienie miejsca noclegowego;
• profilaktyka;
• telefon zaufania;
• mediacje między strona konfliktu;
• możliwość uczestnictwa w zajęciach indywidualnych oraz grupowych.

Więcej:
http://www.oik.org.pl/.

Webinaria #Kulturawsieci
Cykl  wirtualnych spotkań to efekt wspólnych działań na rzecz środowiska twórczego
Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego,  Centrum  Kreatywności  Fabryka  
w Łodzi i Związku Cyfrowa Polska. 

Webinaria  są dostępne na Facebooku Centrum Kreatywności  Fabryka  oraz  projektu
#Kulturawsieci.

Więcej:
https://www.facebook.com/Kulturawsieci-100730468262691/.

Webinaria Kadry Kultury
Narodowe Centrum Kultury organizuje webinaria związane z funkcjonowaniem sektora
kultury w czasie pandemii.

Więcej:
https://www.facebook.com/watch/kadrakulturynck/.

Webinaria Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego
Rozmaite  zagadnienia  związane  z  prawem  autorskim,  praktyczne  rozwiązania
najczęściej spotykanych problemów i przystępny język. Filmoteka Narodowa – Instytut
Audiowizualny (FINA) zaprasza na dwumiesięczny cykl bezpłatnych webinariów m.in. dla
artystów, pracowników sektora kultury, edukatorów.

Więcej:
https://fina.gov.pl/czy-prawo-autorskie-chroni-van-gogha-rusza-cykl-bezplatnych-
webinariow/ .
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Samorządy

Koalicja Miast
Koalicja Miast to program współpracy Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016
oraz sześciu miast: Gdańska, Katowic, Lublina, Łodzi, Poznania i Szczecina.

Koalicja  Miast  organizuje  webinaria  związane  z  funkcjonowaniem  sektora  kultury  w
czasie pandemii.

Więcej:
https://www.facebook.com/pg/koalicjamiast/events/.

Lublin
Zdalna, nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo.

Więcej:
https://lublin.eu/mieszkancy/zdrowie/aktualnosci/miasto-lublin-prowadzi-zdalna-
pomoc-prawna-i-poradnictwo-obywatelskie,269,1730,1.html.

Łódź
Miasto  zachęca  do  udziału  w  akcji  #karnetkultury,  która  służy  wsparciu  artystów  
i instytucji kultury.

Więcej:
https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/zostan-mecenasem-lodzkiej-kultury-
id34189/2020/4/24/.

Szczecin
Szczeciński  Lokalny  Solidarny  to  program  pomocy  szczecińskim  przedsiębiorcom
przygotowany  przez  Miasto  Szczecin.  W  jego  ramach  można  wesprzeć  firmę  lub
instytucję kultury.

Więcej:
http://sls.szczecin.eu/.

Centrum Teatru i Tańca w Warszawie
Konkurs choreograficzny W sieci – celem konkursu jest wsparcie artystów związanych ze
sceną warszawską tańca, których działalność podczas pandemii została ograniczona do
minimum.

Więcej:
https://www.facebook.com/centrumteatruitanca/.

Fundacja Music Export Poland
Fundacja Music Export Poland przeprowadziła badanie w formie ankiety online, którego
celem  było  zebranie  danych  dotyczących  strat,  jakie  polska  branża  muzyczna  już
poniosła  w  związku  pandemią  COVID-19,  oraz  prognozy  na  nadchodzące  miesiące
bieżącego roku.

Music Export Poland organizuje także bezpłatne porady prawne on-line dla muzyków,
prowadzi  też  bazę  wiedzy  na  temat  wsparcia  dla  sektora  muzycznego  w  czasach
pandemii.
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Fundacja organizuje również webinaria dla muzyków.

Więcej:
http://www.musicexportpoland.org/.

Kultura w kwarantannie
Grupa łącząca artystów, w której można zaprezentować swoją działalność on-line.

Więcej:
https://www.facebook.com/groups/kulturawkwarantannie/.

Pracownia Artist in Bloom
Pracownia  Artist  in  Bloom  organizuje  Klasy  –  serię  bezpłatnych  zajęć  w  sieci
przeznaczonych dla artystów, kreatywnych profesjonalistów.

Więcej:
http://artistinbloom.eu/klasy-bezplatne-zajecia-w-sieci-dla-tworcow-i-kreatywnych-
profesjonalistow/.

Gdzie warto szukać
 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 Ministerstwo Sportu i Turystyki
 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 Narodowe Centrum Kultury
 Narodowe Centrum Nauki
 Instytut Muzyki i Tańca
 Instytut Adama Mickiewicza
 Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
 samorządy (urzędy miast, gmin, powiatów, województw)
 Centrum Edukacji Artystycznej
 East European Performing Arts Platform
 centra choreograficzne

Przydatne wyszukiwarki

 https://www.granty-na-badania.com/
 https://www.mojestypendium.pl/
 https://www.witkac.pl/Account/Login
 https://esp.mkidn.gov.pl/
 https://www.centrumjp2.pl.
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