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Wstęp
Szanowni Państwo,
Program Kultura, funkcjonujący od roku 2000 (jego obecna edycja trwa od 2007 do 2013 roku), jest podstawowym narzędziem
działań Unii Europejskiej w kierunku rozwijania międzynarodowej współpracy w dziedzinie kultury, pielęgnowania różnorodności
europejskiego dziedzictwa i budowania mostów pomiędzy kulturami1.
Dzięki Programowi instytucje i organizacje kulturalne takie jak muzea, teatry, orkiestry, zespoły taneczne, czy grupy artystów
mogą pracować wspólnie na poziomie europejskim, nawiązywać kontakty i realizować projekty o zasięgu wykraczającym poza
ramy lokalne i krajowe. Tylko w latach 2007–2011 udało się włączyć w działalność międzynarodową ok. 3000 organizacji z ponad 70
krajów. Jako polski Punkt Kontaktowy analizujemy udział polskich instytucji w Programie i chcemy, aby polscy operatorzy jak najczęściej i z jak największą korzyścią, nie tylko finansową, mogli zaznaczać swoją obecność w europejskim obiegu kulturalnym.
Publikacja ta jest próbą ukazania różnorodnych możliwości, jakie oferuje Program Kultura, a także przedstawienia inspirującego
spojrzenia na działania Unii Europejskiej w dziedzinie kultury – zarówno z perspektywy autorów Programu (Komisja Europejska),
wykonawców (Agencja Wykonawcza), jak i beneficjentów (organizacje i instytucje, które były organizatorami i współorganizatorami dofinansowanych projektów).
Wszystkim, którzy odważyli się podjąć wyzwanie, jakim jest realizacja projektów w Programie Kultura, serdecznie gratulujemy.
Mamy nadzieję, że były to ważne i pozytywne doświadczenia, które staną się impulsem do dalszego rozwoju. Tym, którzy działania międzynarodowe dopiero zamierzają podjąć, gorąco kibicujemy i życzymy powodzenia!
Jednocześnie chciałybyśmy serdecznie podziękować autorom tekstów, którzy poświęcili swój czas i zechcieli podzielić się z nami
swoją wiedzą, za zaangażowanie i pomoc w realizacji tej publikacji.

Joanna Bębenkowska
Anna Hieropolitańska
Punkt Kontaktowy ds. Kultury

1

Traktat z Maastricht, oficjalnie Traktat o Unii Europejskiej (fr. Traité sur l’Union européenne, ang. Treaty on European Union), umowa międzynarodowa podpisana 7 lutego 1992
w Maastricht w Holandii. TUE wszedł w życie 1 listopada 1993 roku po przeprowadzonych referendach w 12 krajach członkowskich. Artykuł 128. Traktatu o Unii Europejskiej zawiera zapis o roli, jaką Unia powinna odgrywać w dziedzinie kultury. Zgodnie z nim, ma przyczyniać się do „rozkwitu kultur Państw Członkowskich w poszanowaniu ich różnorodności narodowej i regionalnej, równocześnie podkreślając znaczenie wspólnego dziedzictwa kulturowego”, co ma się urzeczywistniać dzięki zachęcaniu „do współpracy
między Państwami Członkowskimi oraz, jeśli to niezbędne, do wspierania i uzupełniania ich działań w następujących dziedzinach: pogłębiania wiedzy oraz upowszechniania
kultury i historii narodów europejskich, zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego o znaczeniu europejskim, niehandlowej wymiany kulturalnej, twórczości artystycznej
i literackiej włącznie z sektorem audiowizualnym”.
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Program Kultura – liczby

Program Kultura jest jedynym programem unijnym skierowanym bezpośrednio do operatorów kulturalnych z całej Europy. Pozwala
instytucjom i organizacjom z sektora kultury uzyskać dofinansowanie na międzynarodowe, niedochodowe projekty kulturalne
i artystyczne wspierające trzy cele: mobilność artystów, mobilność dzieł oraz dialog międzykulturowy. Najważniejszym zadaniem
Programu jest wzmacnianie europejskiej przestrzeni kulturowej, opartej na wspólnym dziedzictwie, poprzez rozwijanie współpracy między twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kulturalnymi w Europie.

Budżet przewidziany na lata 2007–2013 to 400 milionów euro (ok. 43 – 58 milionów euro rocznie). Podział budżetu między poszczególnymi obszarami: Obszar 1 – 77%, Obszar 2 – 10%, Obszar 3 – 5%, koszty ogólne, administracyjne i techniczne Programu
– pozostała część budżetu. W konkursie na granty w obszarze 1 i 2 składanych jest około 800 aplikacji rocznie, z czego zwykle
ponad 250 projektów (czyli ok. 32%) otrzymuje grant.

O dofinansowanie mogą ubiegać się publiczne lub prywatne instytucje i organizacje posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w sektorze kultury w dowolnej dziedzinie (oprócz kinematografii, dla której został utworzony Program MEDIA 2007).
Uprawnionymi wnioskodawcami są m.in. teatry, muzea, galerie sztuki, stowarzyszenia zawodowe, ośrodki badawcze, uczelnie
wyższe, organy władzy publicznej, organizatorzy festiwali, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje i wydawnictwa.

Polska bierze czynny udział w Programie od 2001 roku i z każdym rokiem rola polskich operatorów w projektach rosła. W obecnej
edycji Programu Kultura od roku 2007 polskie instytucje uczestniczyły w charakterze współorganizatora w 103 projektach na łączną kwotę 43 073 590 euro. Liderem Polska była w 22 projektach o łącznej kwocie 1 811 340 euro. Przetłumaczono także kilkadziesiąt
książek zagranicznych na język polski i polskich książek na języki obce.

Program Kultura – przewodnik
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Program Kultura (2007-2013)

Struktura Programu
Kraje uczestniczące w Programie:
•
•
•

państwa członkowskie Unii Europejskiej
inne kraje: Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Islandia, Lichtenstein, Macedonia, Norwegia, Serbia, Turcja
kraje trzecie wyznaczone do uczestnictwa w danym roku (2012: Republika Południowej Afryki, 2013: Australia i Kanada)

Jak funkcjonuje Program Kultura?
Za wdrożenie Programu na poziomie europejskim odpowiedzialna jest Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej oraz Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA). Na poziomie krajów członkowskich
działają Punkty Kontaktowe ds. Kultury (Cultural Contact Points), które udzielają informacji o możliwościach pozyskiwania funduszy wspólnotowych na międzynarodowe projekty kulturalne. Polski Punkt Kontaktowy funkcjonuje w strukturze Instytutu Adama
Mickiewicza i co roku:
• organizuje konferencje poświęcone aktualnej polityce kulturalnej oraz możliwościom współpracy międzynarodowej
• prowadzi szkolenia, warsztaty i spotkania informacyjne dla wnioskodawców
• wydaje broszury informacyjne o Programie Kultura oraz publikacje prezentujące dobre praktyki w zakresie międzynarodowych
projektów z udziałem polskich operatorów
• pomaga w znalezieniu partnerów do projektu i przygotowaniu aplikacji

W obecnej edycji Programu Kultura (2007–2013) wsparcie można uzyskać w następujących obszarach:

Krótkoterminowe projekty współpracy (1.2.1)
Granty na projekty współpracy kulturalnej i artystycznej dotyczące dowolnej dziedziny kultury i interdyscyplinarne, trwające maksymalnie 2 lata i angażujące partnerów z minimum trzech różnych krajów.
Dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych.
Wysokość grantu: 50 000 – 200 000 euro.
Termin składania wniosków: październik 2012

Wieloletnie projekty współpracy (1.1)
Granty na projekty współpracy kulturalnej i artystycznej dotyczące dowolnej dziedziny kultury i interdyscyplinarne, trwające
od 3 do 5 lat i angażujące partnerów z minimum sześciu różnych krajów.
Dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych.
Wysokość grantu: 200 000 – 500 000 euro rocznie.
Termin składania wniosków: październik 2012

Oprócz konkursów grantowych Program Kultura to także inicjatywy tak dobrze rozpoznawalne, jak europejskie nagrody w wielu
dziedzinach kultury i sztuki czy, chyba najbardziej znana, Europejska Stolica Kultury. Warto przypomnieć, że Wrocław uzyska ten
tytuł w 2016 roku razem z hiszpańskim miastem San Sebastian.
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Wspieranie organizacji kulturalnych działających na poziomie europejskim (2)

Granty na projekty współpracy kulturalnej i artystycznej dotyczące dowolnej dziedziny kultury i interdyscyplinarne, trwające maksymalnie 2 lata, angażujące partnerów z minimum trzech różnych krajów oraz partnera z kraju trzeciego, wskazanego do współpracy w danym roku (2012: RPA, 2013: Australia, Kanada). Większość działań powinna odbywać się w kraju trzecim.
Dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych.
Wysokość grantu: 50 000 – 200 000 euro.
Termin składania wniosków: maj 2012 i 2013

Granty operacyjne dla organizacji działających w obszarze kultury na skalę europejską:
•

ambasadorowie kultury europejskiej (m.in. orkiestry, chóry, grupy teatralne, zespoły taneczne) prowadzący działalność o międzynarodowym i europejskim wymiarze w minimum siedmiu krajach i istniejący od przynajmniej dwóch lat.
Wysokość grantu: do 600 000 euro.

•

sieci propagatorów: europejskie sieci kulturalne (m.in. sieci muzeów, zrzeszenia instytucji muzycznych, tanecznych) skupiające członków z minimum piętnastu krajów, reprezentujące określoną kategorię organizatorów kultury lub obszar działalności
na poziomie europejskim i istniejące od przynajmniej roku.
Wysokość grantu: do 120 000 euro.

•

platformy dialogu strukturalnego: organizacje aktywnie zaangażowane w dialog strukturalny z Komisją Europejską w ramach
Europejskiej Agendy Kultury.
Wysokość grantu: do 120 000 euro.

Wspieranie europejskich festiwali kultury (1.3.6)
Granty na festiwale, które miały już minimum pięć edycji a w poprzedniej i planowanej edycji prezentują dzieła z minimum siedmiu
różnych państw europejskich.
Dofinansowanie do 60% kosztów kwalifikowanych.
Wysokość grantu: do 100 000 euro.
Termin składania wniosków: listopad 2012

Program Kultura – przewodnik

Joanna Bębenkowska, Anna Hieropolitańska

Projekty współpracy z krajami trzecimi (1.3.5)

Termin składania wniosków: wrzesień 2012
Projekty tłumaczeń literackich (1.2.2)
Granty na tłumaczenia od jednej do dziesięciu książek z dziedziny beletrystyki, niezależnie od gatunku (powieść, bajka, nowela,
opowiadanie, dramat, poezja, komiks), z jednego języka europejskiego na inny język europejski.
Dofinansowanie liczone na podstawie stawki ryczałtowej za stronę tłumaczenia.
Wysokość grantu: 2 000 – 60 000 euro.
Termin składania wniosków: luty 2012 i 2013

Projekty współpracy między organizacjami analizującymi europejską politykę kulturalną (3.2)
Granty dla organizacji aktywnie zaangażowanych w dialog strukturalny z Komisją Europejską na projekty badań strategii kulturalnych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub europejskim, powiązanych z celami Europejskiej Agendy Kultury. Granty
przyznawane są na projekty trwające od 12 do 24 miesięcy i angażujące partnerów z minimum trzech różnych krajów.
Dofinansowanie do 60% kosztów kwalifikowanych.
Wysokość grantu: do 120 000 euro.
Termin składania wniosków: październik 2012

Gdzie szukać szczegółowych informacji?
Przewodnik programowy, formularze aplikacyjne, pomoce dla wnioskodawców oraz szczegółowe informacje o naborach wniosków można znaleźć na stronach Punktu Kontaktowego oraz Agencji Wykonawczej:
www.program-kultura.eu
eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php
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Wywiad z pracownikami Punktu Kontaktowego ds. Kultury

Marcela Wasilewska (Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna): Polscy operatorzy najczęściej składają wnioski i otrzymują dofinansowanie na projekty współpracy kulturalnej (1.1. oraz 1.2.1).
W jaki sposób stworzyć dobry projekt? Od czego
zacząć?

Program Kultura – przewodnik

Joanna Bębenkowska, Anna Hieropolitańska

Jak skutecznie aplikować o grant ze środków
Programu Kultura (2007-2013)?

Punkt Kontaktowy ds. Kultury: Jak w każdym projekcie najważniejszy jest dobry pomysł. W kontekście
Programu Kultura należy przy tym pamiętać o kilku
zasadach.
Po pierwsze projekt musi mieć wymiar europejski.
Oznacza to, że będą go tworzyć wspólnie partnerzy
z różnych krajów, przy czym trzeba zaproponować
coś więcej, niż tylko sumę działań w kilku krajach,
czyli pomyśleć o tzw. europejskiej wartości dodanej.
Tematyka i zagadnienia muszą być ponadnarodowe. Trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego projekt powinien być realizowany
na poziomie europejskim i czy jego cele będą lepiej osiągalne dzięki współpracy międzynarodowej.
Po drugie projekt musi spełniać przynajmniej jeden z trzech szczegółowych celów Programu Kultura: przyczyniać się do zwiększania ponadnarodowej mobilności osób działających w kulturze, promować ponadnarodowy obieg dzieł i produktów kulturalnych lub wspierać dialog międzykulturowy.
Po trzecie projekt powinien odróżniać się od podobnych inicjatyw, mieć swoją własną oryginalną strukturę, metodologię działania
itp., a proponowane wydarzenia muszą być na najwyższym poziomie artystycznym.
Ponadto Komisja Europejska oczekuje, że zaproponowane działania przyczynią się do tworzenia kolejnych przedsięwzięć, budowania trwałych kontaktów międzynarodowych czy sieci kulturalnych. Warto zastanowić się, jak stworzyć potencjał projektu do
długotrwałego oddziaływania. Może poprzez same wydarzenia, a może poprzez materiały lub rezultaty, z których skorzysta jak
największa liczba odbiorców w wielu krajach.
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Zawsze warto skonfrontować swój pomysł z tzw. „dobrymi praktykami”, przyjrzeć się organizacjom, które już uzyskały dofinansowanie, pamiętając oczywiście o tym, że nasz pomysł powinien być oryginalny i innowacyjny. Godna polecenia jest baza projektów unijnych EVE na stronach Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/). Jeśli interesują nas doświadczenia polskich beneficjentów można skorzystać z publikacji Punktu Kontaktowego na temat projektów z udziałem polskich
organizacji (http://www.program-kultura.eu/zrealizowane-projekty). Do wnikliwych analiz polecamy statystyki oraz informacje
o wynikach wszystkich konkursów (http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc2011_en.htm). I oczywiście
można zwrócić się do Punktu Kontaktowego, żeby skonsultować swój projekt.

Jakiego typu projekty zostały już zrealizowane?
Działania, które najczęściej są proponowane to oczywiście wydarzenia artystyczne, animacyjne i kulturalne, wystawy, koncerty,
przedstawienia itd., powstałe w wyniku współpracy organizatorów z kilku krajów. Dobrym pomysłem są programy wymiany młodych twórców i profesjonalistów. I oczywiście kursy mistrzowskie, warsztaty, spotkania służące wymianie wiedzy, praktyki i teorii.
Program Kultura nie narzuca rodzaju działań, które należy podjąć w projekcie. Mamy więc pełną dowolność. Dobrze jeśli działania
są tak zaplanowane, że projekt jest realizowany częściowo w każdym kraju partnerskim. Należy pamiętać o tym, że nie kwalifikują
się projekty wymiany dwustronnej, a konferencje, seminaria, wizyty studyjne, płyty, filmy, publikacje i strony internetowe nie mogą
być głównym działaniem, a jedynie elementem projektu.

Czy można określić jaka tematyka najczęściej pojawia się w projektach współpracy kulturalnej?
Tematyka, podobnie jak konstrukcja projektu, zależy od twórców projektu. Inspiracją mogą być takie zagadnienia, jak: tworzenie
społeczeństwa obywatelskiego, budowanie mostów pomiędzy kulturami, grupami społecznymi, mniejszościami, rozwój i promowanie kultury na poziomie europejskim, a także zwiększanie dostępu do wydarzeń artystycznych, dziedzictwa kulturowego, czytelnictwa, czy sztuk użytkowych, upowszechnianie wiedzy i angażowanie wszystkich grup społecznych, zwłaszcza tych mniej
uprzywilejowanych, do czynnego udziału w kulturze. „Modnymi” tematami są teraz także nowe technologie w procesie twórczości
artystycznej czy wpływ kultury i przemysłów kreatywnych na społeczeństwo.

Program Kultura to przede wszystkim program mający na celu budowanie międzynarodowej współpracy kulturalnej. Jak ująć ten
aspekt w projekcie?
Zgadza się. Program Kultura pozwala uzyskać dofinansowanie głównie na międzynarodowe przedsięwzięcia kulturalne, współtworzone i realizowane przez partnerów z kilku krajów. Rzeczywiste i efektywne partnerstwo jest niezwykle istotne, a poziom
i jakość współpracy stanowią część merytorycznej oceny wniosku. Pamiętajmy też, że każdy z partnerów musi wnieść część
finansowego wkładu własnego. Dlatego rola i zaangażowanie (także finansowe) poszczególnych partnerów muszą być jasno
określone. Oprócz tego partnerstwo powinno mieć taką strukturę i sposób działania, aby pozwolić jak najlepiej zrealizować cele

14

projektu. Co to oznacza? Chociażby to, że partnerzy powinni uzupełniać się wzajemnie i w ten sposób wpływać na wartość i zakres projektu. Każdy z nich powinien mieć szansę wniesienia swoich doświadczeń i umiejętności. Musimy też wziąć pod uwagę
z jednej strony oczekiwania i aspiracje wszystkich partnerów, a z drugiej strony ich zasoby i możliwości. I wreszcie trzeba zastanowić się, jakie nowe wyzwania dla naszej instytucji wynikają ze współpracy międzynarodowej i jakie problemy możemy napotkać, np. różnice kulturowe i językowe.

Jednym z najtrudniejszych wyzwań dla polskich instytucji kultury jest nawiązanie współpracy międzynarodowej. Jak można
znaleźć partnerów do projektu?

Program Kultura – przewodnik

Joanna Bębenkowska, Anna Hieropolitańska

Załóżmy, że mamy już pomysł, ale nie jesteśmy pewni czy „pasuje” on do Programu Kultura. Jak to sprawdzić?
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Poszukiwania najlepiej rozpocząć od rozważenia organizacji i instytucji, z którymi już współpracujemy. Partnerów możemy też
znaleźć poprzez sieci organizacji kulturalnych działających na poziomie europejskim. Lista najważniejszych z nich znajduje się
na stronie: http://www.culture.info/network. Warto się nimi zainteresować, zamówić newsletter, wziąć udział w organizowanych
przez nich konferencjach. Oprócz sieci istnieją także internetowe platformy wymiany informacji na temat europejskiej kultury
i sztuki oraz współpracy kulturalnej i możliwości finansowania projektów. Jedną z nich, dostępną częściowo w języku polskim, jest
Lab for Culture: http://www.labforculture.org/pl.

Czy Punkt Kontaktowy może pomóc w znalezieniu partnerów do projektu?
Punkty Kontaktowe w niektórych krajach stworzyły specjalne bazy poszukiwania partnerów, gdzie można zarejestrować swój
projekt i przejrzeć oferty innych organizacji (np. http://en.www.mcu.es/cooperacion/MC/PCC/BusqSocios/BusquedaSocios.htm).
Opis projektu można też przesłać do nas za pomocą formularza, który znajduje się na naszej stronie internetowej i pomaga uporządkować niezbędne informacje. My następnie rozsyłamy informację do wszystkich krajów biorących udział w Programie poprzez listy mailingowe i newslettery. Innym sposobem jest zwrócenie się do pracowników Punktu Kontaktowego w kraju, z którym
chcemy nawiązać współpracę i poprosić o wskazanie odpowiednich instytucji i organizacji zgodnie z naszymi kryteriami. Lista
Punktów Kontaktowych w Europie: http://ec.europa.eu/culture/annexes-culture/doc1232_en.htm.

Wydaje się, że sposobów jest dużo, czy są one skuteczne?
Jeśli organizacja nie posiada kontaktów zagranicznych, wtedy znalezienie partnerów będzie jednym z najtrudniejszych wymogów Programu. Jednak nie jest to rzecz niemożliwa. Warto rozważyć wzięcie udziału w tzw. Culture Infoday, czyli Dniu Otwartym
Programu Kultura, organizowanym raz do roku (w tym roku był to 30 maja) w Brukseli przez Komisję Europejską. Może to być wspaniała okazja do poznania operatorów kulturalnych z całej Europy (kilkuset uczestników spotkań, warsztatów, seminariów). Więcej
informacji na ten temat znajduje się na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/
culture/index_en.htm. No i oczywiście „bywać” na wydarzeniach kulturalnych, festiwalach, konferencjach związanych z obszarem, który nas interesuje. Po nawiązaniu kontaktu na pewno trzeba przewidzieć spotkanie „w cztery oczy” i bliższe poznanie
partnera, zanim zaangażujemy się we współpracę i realizację wspólnego projektu.
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Przede wszystkim istotne jest to, że Program nie sfinansuje wszystkich kosztów projektu. Dofinansowanie Komisji Europejskiej
może wynieść maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych. Pozostała część budżetu musi pochodzić ze środków uzyskanych
przez lidera i współorganizatorów. Wysokość wkładu poszczególnych partnerów nie jest z góry narzucona. W związku z tym, że
wkład własny jest wkładem finansowym, nie można rozliczyć wkładu rzeczowego, pracy wolontariuszy itd. Inną ważną zasadą
jest charakter non-profit projektu. Oznacza to, że wszelki dochód, np. ze sprzedaży biletów, musi być wykorzystany na potrzeby
projektu i nie może stanowić wkładu własnego.

Z jakich źródeł może pochodzić wkład własny?
Wkład własny zarówno lidera jak i współorganizatorów może pochodzić z własnych środków budżetowych – można na przykład
rozliczyć koszty personelu biorącego udział w projekcie. Warto także starać się o środki od sponsorów prywatnych oraz dotacje
na poziomie lokalnym, regionalnym czy narodowym. Wkład własny nie może pochodzić z innego programu unijnego ze względu
na tzw. zakaz podwójnego finansowania.

Co jest najważniejsze podczas pisania aplikacji? Co jest oceniane?
Przed przystąpieniem do konstruowania samego projektu, a następnie napisania wniosku należy zapoznać się z pełną wersją
Przewodnika programowego „Program Kultura (2007-2013)”, który znajduje się na stronie Punktu Kontaktowego ds. Kultury oraz na
stronie Agencji Wykonawczej ds. Kultury, Edukacji i Sektora Audiowizualnego.
Warto zapoznać się z dokumentami aplikacyjnymi na samym początku, jednak nie zapominajmy o tym, że sam wniosek jest
ostatnim etapem pisania projektu. Powinien być poprzedzony dokładnym zaplanowaniem wszystkich działań, określeniem zakresu obowiązków każdego z partnerów, ułożeniem harmonogramu i napisaniem kosztorysu. Przystępując do formularza wniosku trzeba mieć przed oczami kryteria oceny merytorycznej. Są one jasno określone w Przewodniku programowym: europejska
wartość dodana (20 pkt), zgodność z celami Programu (20 pkt), jakość działań (20 pkt), jakość partnerstwa (10 pkt), zakładane
rezultaty (10 pkt), promocja i rozpowszechnianie wyników (10 pkt) oraz długofalowe oddziaływanie (10 pkt).
Jeśli chodzi o budżet, obowiązuje kilka zasad. Najważniejsze jest to, że budżet konstruujemy ujmując w nim koszty kwalifikowane
i niekwalifikowane, a wszystkie kwoty podajemy w euro. Wysokość grantu jest wyliczana na podstawie kosztów kwalifikowanych,
a koszty niekwalifikowane pełnią jedynie funkcję informacyjną. Poza tym kwoty, które podajemy nie powinny być zawyżane, gdyż
eksperci sprawdzają i oceniają budżet pod kątem jego „realności”, a poza tym przyjęta jest praktyka przyznawania dokładnie
takiej wysokości grantu, o jaką ubiega się wnioskodawca.

Pod koniec lutego 2011 poznaliśmy wyniki aplikacji składanych w 2010 roku na projekty współpracy. Jaki jest udział Polski
w projektach dofinansowanych z funduszy Programu Kultura w tym roku?
O granty w ramach długoterminowych projektów współpracy (Obszar 1.1) ubiegało się 61 wnioskodawców z całej Europy, w tym jeden
polski koordynator projektu. Eksperci wybrali 10 projektów, które otrzymają dofinansowanie. Co ciekawe, aż w sześciu z nich polscy
operatorzy są współorganizatorami. W przypadku grantów na projekty krótkoterminowe (Obszar 1.2.1) spośród 280 wniosków, w tym
6 projektów złożonych przez polskie organizacje, wybrano 103, które otrzymają dofinansowanie. 27 polskich organizacji jest współorganizatorem w tych projektach. W tym roku mamy więc wyjątkową sytuację, gdzie Polska nie jest liderem żadnego projektu, natomiast jest widoczny jej duży udział jako współorganizatora. Projekty współorganizowane przez polskich operatorów dotyczą wszystkich dziedzin. Najwięcej jest projektów związanych ze sztukami performatywnymi (muzyka, taniec, teatr) i interdyscyplinarnych, ale
także z obszaru sztuk wizualnych, dziedzictwa kulturowego i czytelnictwa. Zaangażowane instytucje to przede wszystkim szkoły
wyższe, filharmonie, teatry i opery, centra sztuki, fundacje i stowarzyszenia, galerie, muzea, instytuty kultury i sztuki oraz biblioteki.

Program Kultura – przewodnik
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Jakie są najważniejsze zasady dotyczące finansowania projektów w ramach Programu Kultura?
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W jakich innych obszarach polscy operatorzy uzyskali granty w ostatnim naborze?
Polskie wydawnictwa w 2010 roku otrzymały granty na sześć projektów tłumaczeniowych. W sumie zostaną przetłumaczone 34
pozycje. Tyle dzieł europejskiej literatury pięknej trafi do rąk polskich czytelników. Najwięcej książek zostanie przetłumaczonych
z języka serbskiego – aż dwanaście. Następnym językiem jest francuski – osiem tłumaczeń. Pozostałe języki to niemiecki (4),
chorwacki (3) i czeski (2). Do rąk polskich czytelników trafi też po jednej książce tłumaczonej z języków: bułgarskiego, czarnogórskiego, angielskiego, hiszpańskiego i islandzkiego.
Z kolei polska literatura piękna zostanie przetłumaczona na litewski, węgierski, słoweński, bułgarski (po trzy pozycje w każdym
z tych języków) oraz na łotewski, czeski, macedoński, francuski, fiński, duński i holenderski (po jednej pozycji). W sumie do rąk
czytelników europejskich trafi 19 polskich dzieł.
W Obszarze 1.3.6 krakowska non-profitowa Fundacja Tone – Muzyka i Nowe Formy Sztuki otrzymała dofinansowanie na organizację festiwalu muzyki elektronicznej Unsound, któremu towarzyszyły cykle filmowe, warsztaty, instalacje i wystawy oraz projekty
specjalne.
W tym roku mamy także dwóch polskich laureatów nagrody Europa Nostra. Poprzez tę inicjatywę Unia Europejska nagradza organizacje, instytucje i osoby prywatne, dzięki którym możliwe jest zachowanie, odnawianie i promowanie europejskiego dziedzictwa
kulturowego. Za zasługi dla dziedzictwa został nagrodzony Szymon Modrzejewski, założyciel stowarzyszenia Magurycz, który od
prawie 25 lat zajmuje się, wspólnie z grupą wolontariuszy, ratowaniem opuszczonych cmentarzy w Polsce i na Ukrainie.
Drugim polskim laureatem ostatniej edycji Europa Nostra jest Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, które otrzymało nagrodę za
konserwację spichlerza Błękitny Baranek. Projekt objął przeprowadzenie badań, renowacji oraz adaptacji budowli na Centrum
Edukacji Archeologicznej.

Wywiad ukazał się w numerze 10 (33) EUlotki, Biuletynie Programu Europejskiego Federacji Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna, lipiec 2011.
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Współorganizatorzy w polskich projektach

Litwa 4%

Holandia 4%
Czy moja organizacja/instytucja powinna skorzystać z Programu Kultura (2007-2013)?
Czy to jej się w ogóle opłaca (tyle się słyszy o tym, jak trudne jest zdobycie środków
unijnych)? Czy na tym rzeczywiście skorzysta? To tylko kilka z pytań, które zadaje sobie wiele osób pracujących w sektorze kultury. Odpowiedź na nie jest całkiem prosta
- 3 razy „tak”. Ale pod warunkiem, że równie pozytywnie dana organizacja odpowie na
następujące pytania: Czy naprawdę chcemy realizować projekt we współpracy europejskiej, międzynarodowej (a nie tylko szukamy jakiegokolwiek wsparcia na projekty
lokalne)? Czy jesteśmy gotowi przygotować projekt z dużym wyprzedzeniem? Czy
interesują nas projekty wysokobudżetowe?
Wśród polskich organizacji i instytucji ponad 100 odpowiedziało sobie „tak” na powyższe kwestie i skorzystało z Programu Kultura 2007-2013 (Obszar 1.2.1 Projekty
współpracy i 1.1 Wieloletnie projekty współpracy) w jego pierwszych pięciu edycjach.
Dodatkowo 10 wydawnictw skorzystało z możliwości dofinansowania projektów tłumaczeniowych (Obszar 1.2.2 Programu), a jedna organizacja otrzymała dofinansowanie w ramach wsparcia europejskich festiwali kultury (Obszar 1.3.6 Programu)1.

Współpraca w Europie
Aby złożyć wniosek w Programie Kultura dana organizacja musi mieć nie tylko możliwości merytoryczne, organizacyjne i finansowe. Podstawowym problemem jest znalezienie wiarygodnego współorganizatora, z którym przygotowujemy wspólne przedsięwzięcie. To, obok kwestii zebrania środków na pokrycie wkładu własnego (Komisja Europejska pokrywa jedynie połowę kosztów
kwalifikowanych przedsięwzięcia), podstawowa sprawa do rozwiązania przy rozważaniu udziału w Programie.
Jak pokazuje poniższy wykres, polskie organizacje najchętniej do projektów w Programie zapraszały organizacje z państw najbliższych geograficznie Polsce (głównie z Węgier, Słowacji, Czech oraz Niemiec), a także z Włoch, będących niekwestionowanym
liderem wykorzystania Programu (w każdej edycji Programu najwięcej projektów jest kierowanych właśnie przez Włochów). Jest

Estonia 8%

Wielka Brytania 8%

Włochy 17%
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Polscy operatorzy w Programie Kultura (2007-2013).
Krótkie podsumowanie śródokresowe
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Niemcy 13%
Austria 4%

Czechy 12%
Słowacja 13%

Węgry 17%

to pewna zmiana w stosunku do kierunków współpracy w ramach poprzedniego programu – Kultura 2000, gdzie współpraca pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej była dość znikoma.2
Jeśli chodzi o zakres tematyczny to trudno tu dokonywać wiążących uogólnień, aczkolwiek można stwierdzić, że jedną z bardziej
popularnych dziedzin realizacji projektów są sztuki performatywne. Same projekty są bardzo różne, od społecznego projektu
Teatru Baj Pomorski, poruszającego problem rodziny i dzieci we współczesnej Europie, po fascynujące dzieje Europy Środkowej
odbite w lustrze sztuki w ramach projektu „Erased Walls” Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Od najnowszych trendów w środkowoeuropejskiej muzyce rockowej i edukacji ekologicznej w Eko Union of Rock Festival zorganizowanym przez Towarzystwo
Przyjaciół 1. Mazurskiej Brygady Artylerii w Węgorzewie, po projekt Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi pt. „The
Great Book of Graphics Arts From the Second Half of the 20th Century”, ocalający zapomniane grafiki. Już te kilka przykładów pokazuje nie tylko różnorodność podejmowanej w projektach tematyki, ale też spektrum rodzajów instytucji, które z grantów Kultury
(2007-2013) korzystają – są to instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i prywatne (choć z pewnością te pierwsze, zapewne
ze względu na możliwości finansowe i stosunkową stabilność, są bodaj najliczniejsze w Programie).
Jedną z licznych organizacji zasługujących na wymienienie przy okazji podsumowań Programu jest z pewnością Fundacja

1

20

Wszystkie dane statystyczne w artykule pochodzą ze strony internetowej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Spraw Audiowizualnych i Kultury:
http://eacea.ec.europa.eu/culture/results_compendia/results_en.php [8 listopada 2011].

2

Kultura 2000. Album projektów zrealizowanych z udziałem polskich operatorów w latach 2001–2006. Punkt Kontaktowy ds. Kultury, s. 23.
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Chorwacja 2%
Portugalia 1%
Czechy 4%
Szwecja 2%
Rumunia 1%
Bułgaria 1%
Węgry 3%

państwo reprezentuje główny koordynator projektu. Dogłębniejszych badań wymagałaby tu próba postawienia hipotezy, dlaczego tak się dzieje. W części przypadków z pewnością jest to tematyka projektu związana z historią regionu. Tak wydaje się być na
przykład w projekcie koordynowanym przez poczdamski Haus d. Brandenburgisch-Preußischen Geschichte pt. „Jagiellonian Art
Network in Central Europe” z udziałem Muzeum Narodowego w Warszawie i warszawskiego Zamku Królewskiego. Albo w przypadku projektu „In Charge. The Role of Political Designers in Transformation” realizowanego przez współorganizatorów z Niemiec,
Węgier i Polski (Instytut Sztuki Wyspa), koncentrującego się na udziale i zaangażowaniu grafików, plakacistów, artystów w zmiany
politycznych systemów od początku lat 80. XX w.

Słowenia 3%
Francja 17%

Estonia 2%
Litwa 2%
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Organizacje zapraszające Polskę do udziału w projektach

W państwach trzecich
Włochy 12%

Belgia 6%

Holandia 6%

Program Kultura (2007-2013) daje także możliwość realizacji projektów poza granicami Unii Europejskiej i państw uczestniczących
w Programie. W 2009 r. taki projekt zaczęła wdrażać Fundacja Inna Przestrzeń. Stworzona przez nią oraz partnerów z Austrii,
Czech, Niemiec oraz Armenii i Gruzji „Transkaukazja” to „jedyny międzynarodowy, interdyscyplinarny festiwal inspirowany współczesnym Kaukazem”3. Rok 2011 stawiał na współpracę z Meksykiem. Agencja Dramatu i Teatru podjęła więc współpracę w ramach
francuskiego projektu „Dare to say it... Be able to do it?”. Natomiast Teatr Łaźnia Nowa wszedł w projekt Instytutu Goethe’go „ReMex. El poder de las artes”.

Niemcy 15%

Austria 8%

Poznanie poprzez czytanie
Wielka Brytania 13%

Theatrum Gedanense, która swoją „karierę” w programach europejskich rozpoczęła już w 1994 r. projektem „Tydzień Szekspirowski w Gdańsku” (w ramach programu Kaleidoscope). Później otrzymała dofinansowanie Festiwalu Szekspirowskiego w roku
1998 (Kaleidoscope) i 2003 (Kultura 2000), grant na realizację Szkoły Letniej Teatru i Dramatu w 2005 (Kultura 2000), a następnie
na „Dziesięciolecie Europejskiego Festiwalu Szekspira w Polsce” w roku 2006 (Kultura 2000). W ramach Programu Kultura (2007–
2013) Fundacja otrzymała wsparcie projektu „Shake-in the City. The art of inclusion – Szekspir rusza (w) Miasto. Wspólnota sztuki”
w 2010 i „Beyond the Stage - New Trends in European Theatre” w 2009 roku.
A do jakich projektów są zapraszane polskie organizacje? Analiza pokazuje, że do przedsięwzięć interdyscyplinarnych (takich zresztą projektów jest coraz więcej w Programie). Które kraje najchętniej z nami współpracują w ramach Programu?
Powyższy wykres pokazuje, z których państw pochodzą najczęściej koordynatorzy projektów, w których uczestniczą polscy
operatorzy. Nie dziwi specjalnie fakt, że na czele zestawienia stają państwa, które najaktywniej korzystają z Programu w ogóle,
tj. Francja, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Austria.
Interesujące jest, że w trzech czwartych przypadków, jeśli do projektu zaproszona jest Polska to w projekcie zaangażowane jest
jeszcze co najmniej jedno państwo tzw. nowej Europy (Europy Środkowo-Wschodniej). I nie ma tu większego znaczenia, które
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Literatura odgrywa szczególną rolę w poznawaniu świata, stymulowaniu kreatywności, pobudzaniu wyobraźni. Dzięki dobrym
książkom uczymy się akceptacji dla innych i różnorodności kulturowej. Niebagatelna rola, jaką czytanie odgrywa w życiu człowieka została dostrzeżona przez Program Kultura i jego Obszar 1.2.2, w ramach którego domy wydawnicze mogą otrzymać dofinansowanie na tłumaczenia dzieł literackich. Analiza statystyk w latach 2007–11 pokazuje, że najbardziej aktywne w pozyskiwaniu środków na tłumaczenia są Bałkany. Przykładem może być ostatnia edycja konkursu grantowego, gdzie na 95 grantów – 13 przyznano
wydawnictwom bułgarskim, 11 – chorwackim, 9 – słoweńskim, 7 – serbskim. Podobnie było w poprzednich latach. Sporo grantów
przypada także Węgrom. Z jakiejś przyczyny Program nie jest aż tak popularny w krajach zachodniej Europy, za wyjątkiem Włoch
i Norwegii. Co ciekawe, wśród dofinansowanych projektów tłumaczeniowych rzadko pojawiają się projekty austriackie, belgijskie
czy irlandzkie (nieduży jest też odsetek wydawnictw z tych państw, które składają wnioski). Na tym tle Polska wypada całkiem
dobrze. Polskie wydawnictwa, takie jak np. W.A.B. czy Czarne, mają spore doświadczenie w ubieganiu się o te środki (kilka grantów
w ramach poprzedniego Programu Kultura 2000). W latach 2007–11 dziesięć polskich wydawnictw otrzymało granty tłumaczeniowe z Programu: Fundacja Korporacja Ha!art (2 razy), Oficyna Wydawnicza Atut, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Wydawnictwo
Literackie, Wydawnictwo Adpublik, Instytut Wydawniczy Maximum, Wydawnictwo Pogranicze (2 razy), Wydawnictwo słowo/obraz
terytoria, Wydawnictwo W.A.B. oraz Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA. Wydano ponad 50 pozycji, tłumaczonych
z serbskiego, czeskiego, bułgarskiego, a także angielskiego, francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.
3

Strona projektu: http://transkaukazja.pl/2011/?id=67&lang=pl [8 listopada 2011].
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POLSCY OPERATORZY W PROGRAMIE KULTURA (2007-2013). KRÓTKIE PODSUMOWANIE ŚRÓDOKRESOWE

Unia Europejska postanowiła także dostrzec bogactwo różnorodności współczesnej literatury europejskiej i wesprzeć promocję
większego obrotu dzieł literackich poza granicami państwa, w którym powstają, poprzez utworzenie European Prize for Literature
(Europejskiej Nagrody Literackiej)4. W pierwszej edycji Nagrody w 2009 roku laureatem został Jacek Dukaj za powieść „Lód”.

rodności kulturowej i wzajemne poznanie, pobudziła ambicje włodarzy polskich miast. Czerpiąc z doświadczeń ponad 40 miast,
które tytuł nosiły w przeszłości (w tym Krakowa 2000), jedenaście polskich miast postanowiło spróbować swoich sił w konkursie
licząc na to, że wygrana pomoże im w promocji miasta, regeneracji tkanki miejskiej, zmianie polityki kulturalnej i w większym zaangażowaniu mieszkańców w życie, nie tylko kulturalne, miasta. Do pierwszego etapu konkursu (termin składania wniosków minął
30 sierpnia 2010) przystąpiły Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa oraz Wrocław. Półtora miesiąca później wiadomo było, że decyzją międzynarodowego jury do drugiego etapu przeszedł Gdańsk, Katowice,
Lublin, Warszawa i Wrocław. W ciągu kolejnych dziewięciu miesięcy miasta te miały szansę na poprawę i doprecyzowanie swoich
aplikacji. Po wizytach studyjnych w miastach-kandydatach, analizie ich dossier oraz wysłuchaniu prezentacji podjęto decyzję, że
tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 przypadnie Wrocławowi z jego ideą „Przestrzeni dla piękna”. Partnerem Wrocławia będzie
baskijskie San Sebastian, zwycięzca rywalizacji o tytuł ESK w Hiszpanii.9

Program Kultura – przewodnik

Joanna Sanetra-Szeliga

Interesujące wyniki daje spojrzenie na listę tytułów wybranych do tłumaczenia przez zagraniczne wydawnictwa. Polscy autorzy cieszą się sporym zainteresowaniem w Słowenii (8 pozycji), w Bułgarii (7 pozycji), na Litwie (6 pozycji) oraz na Węgrzech
(5 pozycji). Wśród najczęściej tłumaczonych dzieł pojawiają się prace Andrzeja Stasiuka, Olgi Tokarczuk i Michała Witkowskiego.
Tłumaczy się także książki Sylwii Chutnik i Krzysztofa Vargi. Z pozycji starszych mamy „Pamiętnik znaleziony w wannie” Stanisława
Lema i „Bez dogmatu” Henryka Sienkiewicza.
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Nagrodzeni za pracę na rzecz dziedzictwa
Program Kultura to nie tylko dofinansowanie projektów kulturalnych. W ramach Programu przyznawany jest także szereg nagród Unii Europejskiej: w dziedzinie dziedzictwa kulturowego5, architektury6, muzyki7 i wspomniana wcześniej nagroda w dziedzinie literatury. Pierwsza z wymienionych nagród jest przyznawana we współpracy z organizacją Europa Nostra, paneuropejską federacją organizacji i instytucji zaangażowanych w pracę na rzecz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Europy. O ile
w dziedzinie architektury i muzyki do tej pory Polacy nie znaleźli się w gronie laureatów, o tyle Polska ma szczególne osiągnięcia
w zakresie dziedzictwa, potwierdzone licznymi nagrodami UE w ramach Programu Kultura 2000 (dość wymienić laureata medalu
w 2006 – Muzeum Archeologiczne w Biskupinie czy Starą Papiernię w Konstancinie-Jeziorna – odbiorcę medalu w 2003 r.). W tym
roku (2011) tę prestiżową nagrodę otrzymał Szymon Modrzejewski, od ponad 20 lat zaangażowany w prace na rzecz zachowania
cmentarzy różnych wyznań w Europie Środkowej. Początkowo sam, następnie z grupą wolontariuszy i założonym przez siebie
Stowarzyszeniem Magurycz, wyremontował ponad 1500 obiektów małej architektury sakralnej, krzyży i nagrobków na ponad 110
cmentarzach w południowo-wschodniej Polsce. Także gdański spichlerz Błękitny Baranek, w którym mieści się Centrum Edukacji
Archeologicznej, część Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, zdobył uznanie międzynarodowego jury, które doceniło wykonane prace konserwatorskie i remontowe, a także adaptację budynku do nowej funkcji edukacyjnej, przyznając Muzeum nagrodę
w kategorii „Konserwacja”.8

Na koniec
Na koniec tego krótkiego podsumowania wzmianka o najnowszym sukcesie w ramach wspierania europejskich festiwali (Obszar
1.3.6 Programu Kultura). Fundacja Tone – Muzyka i Nowe Formy Sztuki otrzymała dofinansowanie realizowanego przez siebie festiwalu muzyki postępowej Unsound w Krakowie. Jak piszą o sobie na stronie internetowej: „twórców festiwalu Unsound interesuje
idea ponadgranicznej współpracy oraz budowanie pojęcia festiwalu jako narzędzia umożliwiającego zlecanie i rozwijanie nowych
projektów muzycznych i artystycznych”10.
Polskie organizacje i instytucje są coraz bardziej efektywne w pozyskiwaniu środków europejskich na swoją działalność tak
z programów wspólnotowych, jak i funduszy strukturalnych. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że kolejna perspektywa finansowa
UE (2014–2020) umożliwi im realizację kolejnych ważnych przedsięwzięć kulturalnych, przyczyniających się do budowania wspólnej przestrzeni kulturowej w Europie.

Rywalizacja miejska
Dokonując podsumowania Programu Kultura w latach 2007–11 nie można zapomnieć, iż właśnie w tym czasie realizowany był
w Polsce konkurs o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury (ESK) 2016. Powstała w 1985 roku inicjatywa, której celem jest promocja różno4
5

6

7

8
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Więcej na stronie Nagrody: http://www.euprizeliterature.eu/ [8 listopada 2011].
European Union Prize for Cultural Heritage – Europa Nostra Award (Nagroda Unii Europejskiej w Dziedzinie Dziedzictwa Kulturowego – Nagroda Europa Nostra). Więcej:
strona internetowa Europa Nostra: http://www.europanostra.org/ [8 listopada 2011].
European Union Prize for Contemporary Architecture/Mies van der Rohe Award (Nagroda Unii Europejskiej w Dziedzinie Architektury Współczesnej/Nagroda Mies van der
Rohe). Wiecej: strona Nagrody: http://www.miesarch.com/ [8 listopada 2011].
European Union Award for Contemporary Music/The European Border Breakers Award (EBBAs) (Nagroda Unii Europejskiej w Dziedzinie Muzyki Współczesnej/Europejska
Nagroda Przełamania Granic). Więcej: strona Nagrody: http://www.europeanborderbreakersawards.eu/ [8 listopada 2011].
Strona internetowa Europa Nostra: http://www.europanostra.org/laureates-2011/ [8 listopada 2011].

9

10

Więcej na temat konkursu ESK 2016 na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: http://www.mkidn.gov.pl/pages/europejska-stolica-kultury-2016.php
[8 listopada 2011]. Więcej informacji na temat zwycięskiego miasta na stronie Wrocławia 2016: http://www.wro2016.pl/ [8 listopada 2011].
Strona Festiwalu Unsound: http://unsound.pl/ [8 listopada 2011].
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Punkt Kontaktowy ds. Kultury: Skąd pomysł na udział w Programie Kultura? Jakie powody i cele przyświecały decyzji o realizacji projektu i złożeniu wniosku o grant akurat w tym programie?

Wywiad z Olgą Lany i Joanną Zając

Teatr Groteska: Realizując naszą misję jako teatr jesteśmy skoncentrowani na działalności artystycznej i edukacyjnej, dlatego
wszystkie cele Programu Kultura wpisują się w to, co chcemy robić i na co dzień robimy. Nasz udział w Programie wynikał
z dwóch powodów. Po pierwsze pozwalał wnosić do naszej działalności inspiracje innych i włączać nowe pomysły. Mogła w ten
sposób powstać nowa jakość, nie tylko ze względu na różnice kulturowe, ale chociażby osobowości osób, które na ten projekt
miały wpływ. Po drugie nie mamy innej możliwości finansowania tego typu przedsięwzięć.

Do czego jest nam potrzebna międzynarodowa
współpraca w dziedzinie kultury? Jak wygląda Program Kultura z perspektywy wnioskodawcy i beneficjenta? Czy aplikacja jest trudna i jak dogadać się
z Brukselą? W rozmowie z Punktem Kontaktowym
ds. Kultury swoimi refleksjami na temat europejskiej
współpracy kulturalnej podzieliły się koordynatorki
projektów realizowanych ze środków Programu Kultura: Olga Lany z Teatru Groteska oraz dr Joanna Zając
z Fundacji Cracovitalia.
Projekt „Międzynarodowa Parada Smoków: mity i legendy Europy” uzyskał grant z Programu Kultura 2000
i był realizowany przez Teatr Groteska we współpracy
z partnerami z Czech i Irlandii w latach 2006–2007.
Obejmował m.in. warsztaty na temat mitów i legend
Europy (w Portugalii, Walii, Irlandii, Czechach i Polsce) dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i artystów, widowiska plenerowe, parady uliczne i spektakle na wodzie prezentujące europejskie legendy. Celem projektu było zwiększenie udziału mieszkańców
Europy w kulturze, waloryzacja i ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego zawartego w europejskich mitach i legendach
oraz rozpowszechnianie wiedzy o wspólnych korzeniach i wartościach kulturalnych Europejczyków.
Teatr Lalki, Maski i Aktora Groteska w Krakowie jest jedną z najstarszych i najbardziej renomowanych scen lalkowych w Polsce. Gra
rocznie około 450 spektakli, prowadzi działalność edukacyjną dla dzieci, młodzieży i nauczycieli oraz organizuje projekty o charakterze międzynarodowym – festiwale i seminaria tematyczne, które mają ukazać teatr lalkowy w szerszym kontekście kulturowym.
Projekt „Pars Pro Toto – Cultural Translation in Art and Through Artistic Activities” uzyskał grant z Programu Kultura (2007-2013)
i był realizowany przez Fundację Cracovitalia we współpracy z partnerami z Włoch i Hiszpanii w roku 2009. Projekt miał za zadanie wypracować model komunikacji międzykulturowej w sztuce oraz przygotować artystów i animatorów do pełnienia funkcji translatorów kultury. Elementem projektu były warsztaty i różnorodne wydarzenia artystyczne dotyczące pozawerbalnych
form artystycznego wyrazu (obrazy, instalacje przestrzenne, dźwięki, ruch, mimika, body language), których efektem miało być
stworzenie wspólnego „dzieła” zrozumiałego dla przedstawicieli różnych kultur.
Fundacja Cracovitalia prowadzi szeroką działalność o charakterze edukacyjnym, prospołecznym i kulturalnym, wspiera artystyczną i społeczną aktywność osób i instytucji zainteresowanych europejskim dialogiem.
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Program Kultura pod lupą

Olga Lany, Teatr Groteska; dr Joanna Zając, Fundacja Cracovitalia

Program Kultura oczami beneficjenta

Fundacja Cracovitalia: My z kolei każdy projekt uważamy za instytucjonalną i indywidualną inicjację. Traktujemy go w sposób
czysto poznawczy. Nasza instytucja została powołana po to, żeby kreować i testować nowe kanały komunikacji interkulturowej. Realizujemy zatem najróżniejsze projekty w różnych sferach życia kulturalnego, społecznego i politycznego. Ponieważ
każdy z członków organizacji zajmuje się sztuką i kulturą, postanowiliśmy, że spróbujemy przetestować sposoby komunikacji
interkulturowej, idąc tropem kultury. To był podstawowy powód. Drugim była chęć nawiązania współpracy z partnerami hiszpańskimi i włoskimi w kontekście kultury śródziemnomorskiej, ponieważ tą właśnie kulturą przede wszystkim się zajmujemy.
Trzecim powodem, być może najbardziej osobistym i indywidualnym, było nasze doświadczenie w realizacji projektów nastawionych bardziej na aspekty biznesowe i obywatelskie, czyli twardych projektów z twardymi rezultatami. Ponieważ mamy
silną potrzebę kreacji, Program Kultura był dla nas środkiem, którego mogliśmy użyć dla naszej ekspresji artystycznej, co jest
niemożliwe w innych programach, a dodatkowo bardzo nas interesowało – i ten motyw pojawiał się podczas dyskusji jeszcze przed przystąpieniem do tworzenia aplikacji – czy jesteśmy w stanie wypracować twardy rezultat projektu, biorąc udział
w miękkim programie.

Czy Program spełnił Państwa oczekiwania? Jaki był odbiór projektu?
TG: Projekt „Parada smoków” został wyróżniony jako jeden z trzydziestu pięciu najlepszych projektów całego pierwszego okresu programowania 2000–2006. Spełniliśmy wszystkie cele i to z nawiązką. Mieliśmy także okazję zaprezentować ten projekt
w Brukseli i opowiedzieć o wszystkich jego meandrach, zakamarkach i sukcesach. Dla mnie było niesamowitym zaskoczeniem, jak dobry był odbiór tego projektu.
FC: My również zostaliśmy wyróżnieni i nasz projekt został uhonorowany w ramach Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji, właśnie za swoją efektywność.

Jak projekt wpłynął na działalność organizacji? Jakie najważniejsze cele zostały osiągnięte, czy były jakieś długofalowe
rezultaty?
TG: Najważniejsze dla nas jest to, że efekty projektu zrealizowanego w 2007 roku cały czas procentują. Przetarliśmy nowe szlaki
i dotarliśmy w nowe miejsca. Przykładowo, w walijskich górach zapoczątkowaliśmy ideę poszukiwania korzeni Europy poprzez
symbol smoka. Event, który dzięki projektowi został tam po raz pierwszy zorganizowany, jest kontynuowany. Również w innych
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TG: Tu wyraźnie widać różnice w działalności naszych instytucji. Jako teatr publiczny jesteśmy narzędziem do realizacji określonych celów misyjnych i operacyjnych. Dla nas współpraca międzynarodowa jest więc kolejną możliwością wykorzystania
zasobów do osiągnięcia celów. Realizacja projektów o charakterze międzynarodowym nie jest niezbędna z punktu widzenia
działalności instytucji, ale wykorzystujemy ją jako narzędzie do realizacji celów statutowych.

FC: W naszym przypadku model translacji interkulturowej, który był twardym efektem różnych miękkich eventowych działań
w procesie realizacji projektu, jest cały czas stosowany, głównie przez instytucje z Hiszpanii i z Włoch, na przykład przez dwa
teatry w Neapolu, które prowadzą interkulturowe, edukacyjne warsztaty, wykorzystując tę metodę. Coś rzeczywiście pozostało
i nie mówię tu o zdjęciach i wspomnieniach, lecz o stworzeniu pewnego mechanizmu, który funkcjonuje i może być stosowany.
Nie mamy złudzeń, że będzie on działał wiecznie, ale został wykorzystany i to jest dla nas wielka satysfakcja.

FC: Widzę tu jeszcze jedną różnicę wynikającą z charakteru instytucji. Z jednej strony mamy do czynienia z potencjałem, który
chcemy wykorzystać. Z drugiej strony pragniemy tworzyć i uruchamiać ten potencjał. Współpraca międzynarodowa jest jednym z nieustannie przez Unię promowanych priorytetów, i w całej Europie jest zazwyczaj traktowana stereotypowo. W projekcie
realizowanym w Programie Kultura chodziło nam o uruchomienie nowych przestrzeni także dla nas samych. Bo zgadzam się,
że ważna jest inspiracja i wymiana doświadczeń, a dla nas szczególnie istotny jest ponadto element poznawczy w wymiarze
indywidualnym, nie tylko instytucjonalnym. Dlatego chcieliśmy pokazać, że istnieje jeszcze przestrzeń, która może wprowadzić
świeże spojrzenie do stereotypowych priorytetów unijnych, jak wymiana, mobilność czy interkulturowość.
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miejscach, do których dotarliśmy, symbol smoka naprawdę „ożył”. Również jako organizacja cały czas obserwujemy efekty długofalowe. Współpracujemy z instytucjami, które poznaliśmy dzięki projektowi i ta współpraca jest doskonała, a co ciekawe, nie
znaliśmy się wcześniej wcale. Dodatkowo powstał efekt domina, gdyż we wszystkich miejscach, gdzie projekt był realizowany,
ludzie zaczęli się interesować sprawami, które wcześniej w ogóle nie zwracały ich uwagi.

Jak cele Programu Kultura wpisują się w politykę i działalność Państwa organizacji? I co oznacza współpraca międzynarodowa
w przypadku Państwa projektu?
TG: Dla nas współpraca międzynarodowa oznaczała wspólne tworzenie dzieł i wydarzeń, zarówno na etapie programowym, jak
i realizacyjnym. Nie traktujemy współpracy zagranicznej jako wyjazdu na festiwal jednej grupy i przyjazdu drugiej grupy. W momencie, kiedy gości u nas np. grupa artystów z różnych państw i godzinami debatuje nad stworzeniem projektu spektaklu, my
stajemy się obserwatorem procesu powstawania dzieła, które nie miałoby szans na zaistnienie, gdyby nie ten Program. Z kolei
nasza publiczność, uczestnicząc w wydarzeniu, które jest finalnym etapem dwuletnich procesów produkcyjnych, rzeczywiście
może poczuć tę współpracę w bardzo namacalny sposób. Kiedy na nasze zaproszenie Wikingowie przyjeżdżają i prowadzą
szkolenia z nauczycielami z terenu całej Polski na temat kultury Norwegii, a później podczas Parady Smoków w Krakowie stworzone przez dzieci setki łodzi wikińskich przepływają przez miasto, mamy poczucie, że rezultaty projektu są namacalne. Podam
kolejny przykład. W ramach projektu realizowanego ze środków Programu Kultura aktorzy i eksperci z Czech, Irlandii, Portugalii
i Polski opowiadali dzieciom mity i legendy ze swoich krajów we własnym języku, np. Czesi opowiadali dzieciom walijskim
czeskie mity po czesku i tak dalej. Dla nas umożliwienie tak bezpośredniego kontaktu z inną kulturą i z innym krajem jest absolutnie nie do zastąpienia. I jest ważne z bardzo wielu względów – my też przede wszystkim uczymy się i czerpiemy inspiracje
dla naszych własnych działań artystycznych. Według mnie taka współpraca międzynarodowa jest widoczna i przynosi efekty
na każdym poziomie.
FC: My mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją i oczywiście inna jest też struktura i status samej organizacji. Nas przede
wszystkim interesuje interkulturowość. Wszystkie inne dziedziny życia, łącznie z kulturą, traktujemy jako interkulturowe kanały
komunikacyjne, które podczas realizacji kolejnych projektów testujemy. Interesuje nas efekt rezultatu twardego, czyli czegoś,
co będzie namacalne i wykorzystywane w praktyce przez inne organizacje. Dlatego wszystkie wydarzenia realizowane w ramach projektu, który uzyskał grant w Programie Kultura, były dla nas tylko środkiem do celu. Właściwym celem było stworzenie mechanizmu translacji interkulturowej pozawerbalnych znaków kulturowych. A żeby taki model powstał konieczna jest
współpraca międzynarodowa. Działania ponadnarodowe są więc w naszym przypadku efektem naturalnego kontekstu, w jakim
działa fundacja.
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A co jeszcze dała Państwu realizacja projektu, którego najważniejszym założeniem jest współpraca międzynarodowa?
FC: Realizacja tego konkretnego projektu w Programie Kultura, poza wypracowaniem modelu, o którym mówiłam wcześniej i zrealizowaniem eventów kulturalnych, dała nam poczucie różnorodności kultur europejskich i świadomość tego, że jest to bardzo
specyficzna sfera komunikacji międzyludzkiej, której możliwości nigdy nie zostaną wyczerpane. Ten rodzaj międzynarodowej konfrontacji uświadomił nam również, że do innej kultury tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dotrzeć w pełni z przekazem na temat
własnej kultury. Możliwa jest jednak wymiana i konfrontacja, z których rzeczywiście powstaje inspiracja i namiastka dialogu.

Jak się realizuje projekt w Programie Kultura w porównaniu z innymi programami? Jakie są mocne i słabe strony aplikacji?
FC: Uważam, że dużo zależy od doświadczeń. Ponieważ Cracovitalia wywodzi się z innych rejonów niż stricte kulturalne, mamy
doświadczenia, na przykład biznesowe. Dlatego uważamy, że w porównaniu z innymi konkursami grantowymi, w Programie
Kultura jest wyjątkowa swoboda zarówno na poziomie pisania aplikacji, jak i na poziomie realizacji i rozliczania projektu. Monitorujemy stale kolejne nabory i widzimy, że dokumenty programowe praktycznie się nie zmieniają – w odróżnieniu od innych
programów, gdzie dokumenty aplikacyjne nieustannie ewoluują. W przypadku Programu Kultura mamy przejrzystość począwszy od priorytetów merytorycznych, a skończywszy na rozliczeniu...
TG: ... a nawet jeśli jakieś zmiany się pojawiają to dzieje się to w sposób płynny i przejrzysty. Myślę, że zaletą Programu jest też
bezpośredni kontakt beneficjenta z grantodawcą. Dofinansowanie trafia z Unii Europejskiej bezpośrednio do wnioskodawcy,
a nie, jak w przypadku funduszy strukturalnych, najpierw do struktur rządowych, następnie do struktur regionalnych, aż wreszcie do grantobiorcy, przy czym każdy z tych poziomów zabezpiecza się wszystkimi możliwymi obwarowaniami i skomplikowanymi procedurami. W Programie Kultura takich pośredników nie ma, dzięki czemu sposób komunikacji i zasady są o wiele
prostsze.
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TG: Myślę też, że ważnym elementem jest sfera mentalności w jakiej się poruszamy. Mam wrażenie, że organizator Programu
Kultura jest przekonany, że podmioty uczestniczące w Programie realizują misję, wyznaczone cele i działają zgodnie z jedną
ideą. Przykładowo, kiedy realizujemy event polegający na prezentacji ogromnych kolorowych figur latających nad powierzchnią
wody, opisujemy wizję artystyczną projektu oraz planowane cele i rezultaty. Brukseli taka informacja w zupełności wystarcza
i nie musimy, jak przed innymi grantodawcami, zdradzać naszego patentu na te figury i tłumaczyć, dlaczego potrzebujemy
aż tyle taśmy lub z czego wynika określona ilość śrubek.
FC: Zgadzam się. Ten element kreatywny, który przy innych programach jest bardzo ograniczony, tutaj można swobodnie rozwijać. I my też z tej swobody w Programie Kultura korzystaliśmy. Mimo wszystko uważam jednak, że w przypadku sfery kultury,
gdzie przestrzeń swobodnej twórczości jest często trochę rozmyta, konieczna jest pewna dyscyplina, wymuszona chociażby
formułą aplikacji. Wydaje mi się, że Bruksela właśnie w takim kierunku idzie. W aplikacji wyraźnie rozdzielona jest część narracyjna od części technicznej, gdzie punkt po punkcie należy w zwarty sposób opisać, jak będzie przebiegała realizacja projektu,
jakie środki i dlaczego zostaną użyte na taki, a nie inny cel. Z jednej strony ten rodzaj szczegółowości, o którym Pani mówi jest
w niektórych programach uciążliwy lub doprowadzony do absurdu. Z drugiej jednak strony pewien rodzaj dyscypliny powinien
także istnieć, gdyż w przeciwnym razie mamy do czynienia z niekończącym się dyskursem humanistycznym, który absolutnie
do niczego nie prowadzi. Cieszę się, że z jednej strony Program Kultura jest właśnie taką przestrzenią kreacji, ale jednocześnie
stara się od wnioskodawców wyegzekwować konkretne rezultaty projektu, na przykład mechanizm, który zmienia sposób
funkcjonowania kultury lub może być modelem edukacyjnym.

Jak przebiegała realizacja i rozliczenie poszczególnych etapów projektu? Czy zdarzyły się jakieś nieprzewidziane sytuacje
i jak zostały rozwiązane?
FC: Problemy oczywiście były, ale były rozwiązywane szybko i skutecznie. Podczas realizacji projektu zmienił się nasz opiekun w Brukseli. Odchodząc, skontaktował się z nami, aby uzyskać podsumowanie dotychczasowej realizacji projektu. Nowy
koordynator odezwał się do nas dwa tygodnie później, już wyposażony w tę wiedzę. Ta zmiana koordynatora nastąpiła półtora
miesiąca przed zakończeniem projektu, a mimo to rozliczenia ostateczne przebiegły ze strony Brukseli bardzo sprawnie.
TG: W naszym przypadku współpraca z Agencją też przebiegała doskonale, a osoba prowadząca projekt była niezwykle pomocna i życzliwa. W ramach anegdoty opowiem, że na początku byłam bardzo zestresowana kontaktem z Brukselą i z każdą sprawą dzwoniłam, potwierdzałam faksem, mailem, pocztą i kurierem, aż mniej więcej po miesiącu dostałam list z Agencji, żebym już sobie dała spokój. Z przyjemnością przyjęłam informację, że o zmianach w projekcie wystarczy informować
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mailem, a zgodę na zmiany również otrzymuje się mailowo. A my modyfikacji mieliśmy naprawdę ogromną ilość. Zmienił się
czas trwania projektu i jeden partner stowarzyszony, a także z przyczyn losowych nie odbyło się jedno z trzech głównych
wydarzeń w projekcie.

Jedno z głównych wydarzeń nie może zostać zrealizowane. Jaki ma to wpływ na rozliczenie projektu?

Program Kultura pod lupą

Olga Lany, Teatr Groteska; dr Joanna Zając, Fundacja Cracovitalia

FC: Paradoksalnie coś, co jest bolączką Unii, czyli scentralizowanie, podczas realizacji projektu staje się korzystne, gdyż definiuje odpowiedzialność. Funkcjonuje Agencja Wykonawcza, z którą beneficjent bezpośrednio podpisuje umowę i decyzje
otrzymane od Agencji są wiążące. Dodatkowo w przypadku Programu Kultura istnieją Punkty Kontaktowe wyspecjalizowane
w dostarczaniu informacji merytorycznej na poziomie krajowym, a nie dystrybucji i rozliczaniu środków. W przypadku innych
programów nie ma tej osobnej, szczególnej kompetencji, a odpowiedzialność, często niechciana, związana z udzielaniem informacji wnioskodawcom nałożona jest na grantodawcę.
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TG: Planowaliśmy widowisko plenerowe wraz z pokazem pirotechnicznym, wielką paradę smoków podczas Dnia Świętego Patryka w 2007 roku w Dublinie. Dwa tygodnie przed tym wydarzeniem pojechaliśmy do Irlandii wraz z ekipą 20 osób. Przez dwa
tygodnie przygotowywaliśmy to wydarzenie ponosząc duże koszty, np. montażu pływających stanowisk pirotechnicznych na
pontonach na środku rzeki, napompowania smoków helem, wynajęcia statków. I w dzień wydarzenia miał miejsce sztorm stulecia. W Dublinie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu, a przepływająca przez miasto rzeka zamieniła się w monstrualny
zbiornik szalejącej wody. I absolutnie nic się nie dało zrobić. Wszystko zatonęło, a jeden ze statków, które wypożyczyliśmy,
został uszkodzony. Zadzwoniłam do opiekunki projektu w Brukseli i przedstawiłam sytuację. A ona spokojnym głosem poprosiła,
aby przygotować potwierdzenie, że wydarzenie nie mogło się odbyć. Ja oczywiście nauczona polską przezornością zdobyłam
zaświadczenia o braku zgody na realizację wydarzenia ze względu na pogodę od każdej jednostki miejskiej i wszystkich służb
mundurowych. To wystarczyło – wszystkie koszty zostały w stu procentach zakwalifikowane.
FC: Wydaje mi się, że w żadnym innym programie taka sytuacja nie byłaby możliwa do zaakceptowania. My oczywiście nie
robiliśmy projektu na wodzie czy w powietrzu, więc od strony wykonawczej na pewno nasz projekt był prostszy. Byliśmy też
już nauczeni doświadczeniem Programu Europa dla Obywateli, więc pisząc aplikację do Programu Kultura w 2009 roku wiedzieliśmy chociażby, że modyfikacje harmonogramu są akceptowane i tak konstruowaliśmy projekt, aby w ramach założonego
czasu realizacji były możliwe pewne przesunięcia. Opracowaliśmy też na tyle elastyczny i wariantowy kosztorys, żeby ewentualny wzrost kosztów można było wyrównać, obniżając inne wydatki. Podczas realizacji projektu rzeczywiście nastąpiły przesunięcia w planie wydarzeń, jednak byliśmy w stałym kontakcie mailowym z Agencją i ja też potwierdzam, że Bruksela okazała
się bardzo elastyczna. Nie wymagano od nas niczego ponad ustalenia zapisane w dokumentach programowych lub w umowie.
Rozliczenie projektu także przebiegło sprawnie. Zażądano od nas co prawda kserokopii faktur, ale byliśmy na to przygotowani
i koszty zostały szybko rozliczone.

Polskie instytucje uczestniczą w charakterze współorganizatora niemal w jednej trzeciej wszystkich projektów realizowanych dzięki grantom z Programu Kultura. Natomiast rzadko decydują się na bycie liderem projektu. Dlaczego?
FC: Moim zdaniem w Polsce nie ma wykształconego społeczeństwa obywatelskiego w całym tego słowa znaczeniu, a Program
Kultura zakłada dialog międzykulturowy, dialog obywatelski i to na dodatek długodystansowy. W Polsce działalność organizacji
kultury jest często krótkodystansowa w związku z rokiem budżetowym, a środki unijne są traktowane jako dofinansowanie
działań, które i tak są przez te instytucje realizowane. Natomiast z definicji Program Kultura ma przynosić długofalowe efekty,
czyli dzięki projektom powinien zmieniać się pejzaż kulturowy Europy, kształtując pewną mentalność kulturową społeczeństwa obywatelskiego. Program jest nastawiony na tworzenie pewnych mechanizmów, które będą procentowały w przyszłości.
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TG: A ja sądzę, że dla publicznej instytucji miejskiej borykającej się z niskim budżetem szansa pozyskania dodatkowych środków finansowych pozwala realizować znacznie szerszy program, niż pozwalałaby na to dotacja miasta. Dodatkowo, chcąc
uzyskać fundament naszego istnienia w Polsce, musimy prezentować produkcje na świecie, bo media mogą nie napisać
o naszej premierze, jeśli wcześniej nie pochwalimy się sukcesami za granicą.

Wracając do tematu udziału polskich operatorów – co można zrobić, żeby zwiększyć udział Polski jako koordynatora
projektów?
TG: Według mnie problem może wynikać z faktu, że ludzie po prostu boją się aplikacji unijnych, a świadomość dotycząca różnych programów jest wciąż bardzo mała. Wśród osób, które interesują się grantami europejskimi dominują pytania dotyczące odpowiedzialności, rozliczeń i ewentualnych negatywnych konsekwencji udziału w projekcie, takich jak kary lub problemy
z rozliczeniem, zaś część ideologiczna odchodzi na drugi plan. Nie wiem czy wciąż szkoleń jest za mało, czy wnioskodawcy
są przyzwyczajeni do programów lokalnych i krajowych, które mogą zniechęcać stopniem biurokracji i w związku z tym nie
ufają przyjazności Programu Kultura. Innym powodem może być lęk przed współpracą i realizacją działań na poziomie europejskim, kontakcie z Brukselą. My byliśmy akurat liderem projektu i ogólnie mamy silną potrzebę kontrolowania całości, co wynika
z naszych wcześniejszych doświadczeń z innymi partnerami i nie wyobrażamy sobie sytuacji, żeby ktoś inny ratował nas
z opresji niż my sami.

Jak powinien ewoluować Program po 2014 roku? Jakie szanse i zagrożenia widzą Panie dla międzynarodowej współpracy
kulturalnej i działań Unii Europejskiej w tym zakresie?
FC: Jednym z założeń Programu Kultura jest interdyscyplinarność, ale nadal w wąskim rozumieniu różnych dyscyplin sztuki, które przeplatają się i wzajemnie inspirują. Moim zdaniem ze względu na znaczącą zmianę kontekstu współczesności, inne obecnie jest znaczenie interdyscyplinarności. Dziś jest to płynna granica między wszystkimi dziedzinami życia, funkcjonowania
państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego uważam, że interdyscyplinarność powinna być rozumiana w tym szerszym
aspekcie i kontekście obywatelskim, politycznym, a nawet ekonomicznym. Po pierwsze zwiększyłoby to zasięg Programu, a po
drugie może zaczęłaby funkcjonować kultura interwencyjna czyli taka, która rzeczywiście kształtuje rzeczywistość. Wydaje się,
że dzisiejszy odbiorca oczekuje, żeby kultura była integralnym elementem świata współczesnego, a nie samotną wyspą, aby
kształtowała rzeczywistość, a nie tylko ją odzwierciedlała, ilustrowała czy komentowała.

Program Kultura pod lupą

Olga Lany, Teatr Groteska; dr Joanna Zając, Fundacja Cracovitalia

I tu zaczyna się praca u podstaw, praca pozytywistyczna, czyli próba zmiany mentalności, w tym także wewnętrznych mechanizmów zarządzania i praktykowania kultury. I dopóki w Polsce będzie istniała taka tymczasowość, dopóty sytuacja się nie
zmieni. Ale dla mnie ważny jest też inny element związany z priorytetem Programu Kultura, jakim jest mobilność artystów i dzieł.
Proszę zauważyć, że pejzaż mentalno-kulturowo-polityczny w Polsce na tyle się zmienił, że pokazanie efektów swojej pracy
twórczej za granicą przestało być celem samym w sobie. Wydaje mi się, że obecnie artyści i instytucje kultury walczą bardziej
o przetrwanie i utrzymanie status quo na własnym terenie, czyli w Polsce, i nie są tak bardzo zainteresowane mobilnością
i promowaniem dialogu międzykulturowego.
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TG: Moim marzeniem jest, aby informacja o Programie Kultura i możliwościach, jakie daje on publicznym i prywatnym instytucjom kultury rozprzestrzeniała się jak najszerzej, co nadal dzieje się powoli.
FC: Jeśli mogę włożyć kij w mrowisko, powiem coś, co być może jest kontrowersyjne. Dla mnie jest rzeczą niesłychaną,
że w dobie Internetu, masowej informacji i mnóstwa szkoleń wciąż trzeba z taką informacją docierać i dziwi mnie, że są organizacje zajmujące się kulturą, które jeszcze nie wiedzą o istnieniu Programu Kultura lub boją się wziąć w nim udział. Mówimy cały
czas o programie, który jest skierowany do ludzi kreatywnych, więc wydaje mi się oczywiste, że każdy, kto się w jakikolwiek
sposób interesuje kulturą musi w końcu trafić choćby na stronę Ministerstwa Kultury, potem do Punktu Kontaktowego, gdzie
znajdzie pełną informację wraz z przetłumaczonymi na język polski przewodnikiem i instrukcjami, dzięki którym napisanie samej aplikacji nie jest szczególnie trudne. Tylko problem polega na tym, że trzeba mieć pomysł. Kultura jest dla ludzi kreatywnych,
którzy potrafią zdobyć informacje, nawet jeżeli ta informacja nie zapuka do ich drzwi. A puka.

FC: Ja myślę, że w przypadku NGO-sów nie ma takiego lęku przed uczestniczeniem we współpracy międzynarodowej i przed
ewentualną negatywną odpowiedzialnością, gdyż żeby w ogóle funkcjonować, organizacje pozarządowe muszą działać. I jeżeli już ktoś decyduje się na założenie stowarzyszenia to warunkiem istnienia takiej instytucji jest ryzykowanie, uczenie się na
własnych błędach, nabywanie wiedzy w praktyce. W Polsce struktury państwowe, ale nie tylko, zajmujące się kulturą, są nadal
przyzwyczajone do pewnego tradycyjnego sposobu realizacji wydarzeń kulturalnych i jeżeli myślą o mobilności, zazwyczaj jest
to prosta wymiana dwustronna, na przykład w ramach festiwalu. Mentalność polska jest mentalnością festiwalową, bo do pewnego momentu tylko w takiej formie mogliśmy w ogóle brać udział w wymianach na poziomie europejskim. Natomiast dzisiaj
sytuacja jest inna i Program Kultura ma przede wszystkim służyć kreowaniu nowych form międzynarodowej wymiany doświadczeń i mobilności. A to z kolei wiąże się z wzięciem udziału w przygodzie. Jeżeli chcemy, żeby powstawało coś istotnego czy
nawet – obniżmy trochę loty – pożytecznego, to musi być pomysł, musi być zaangażowanie i musi być chęć podjęcia ryzyka.
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Sebastian Florjanowicz

PROGRAM KULTURA
POD LUPĄ
– OCZAMI
BENEFICJENTA
Sebastian Florjanowicz
Współpracował m.in. z Wydawnictwem W.A.B., gdzie
prowadził projekt tłumaczeń literackich, który otrzymał
dofinansowanie w Programie Kultura.
Wydawnictwo W.A.B., założone w 1991 roku, wydaje
współczesną prozę polską i zagraniczną, powieści
dla dzieci i młodzieży, powieści sensacyjne, biografie
wybitnych postaci świata literatury, sztuki i historii
a także serie podróżnicze, reportaże i eseje. W.A.B. było
kilkukrotnie beneficjentem Programu Kultura w obszarze
tłumaczeń literackich, ostatni raz realizowało projekt
w latach 2010–2011.
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Czy wsparcie z Programu Kultura jest realną pomocą dla wydawców? Czy Program przynosi wydawnictwom inne efekty, poza
oczywistą korzyścią finansową i jak wpływa na ich działalność?

Wywiad z Sebastianem Florjanowiczem

Z mojego doświadczenia we współpracy z wydawnictwami wyłania się obraz instytucji, które z jednej strony nieustannie poszukują interesujących i wartościowych tytułów do wydania, a z drugiej strony muszą dbać o ekonomiczny byt przedsiębiorstwa. Jest to swoista walka między chęciami, a możliwościami do realizacji poszczególnych pomysłów wydawniczych. Wydawnictwa nieustannie poszukują nowych autorów zarówno polskich, jak i zagranicznych, a jednym z założeń Programu jest
wspieranie projektów ambitnych, które w innej sytuacji nie miałyby szans na realizację. Program Kultura w moim odczuciu jest
idealnym rozwiązaniem dla wydawców, którzy chcą promować nieznanych w Polsce autorów i wydawać ich dzieła. Bez tego
wsparcia wydanie niektórych pozycji mogłoby w najlepszym wypadku opóźnić się, a inne tytuły nie zostałyby w ogóle opublikowane. Co niezwykle istotne, Program zachęca do tłumaczenia dzieł napisanych w językach mniej popularnych, jak choćby
islandzki. Jest to literatura bardzo wartościowa, ale wiedza o niej rzadko przekracza granice danego obszaru językowego. Wydawnictwom łatwiej jest podjąć się wydania takich tytułów ze świadomością potencjalnego wsparcia z Programu Kultura. Mają
więc oni szansę sięgać dalej i podejmować bardziej ryzykowne decyzje. Nie można też zapominać o tym, że Program Kultura
umożliwia nie tylko pokazanie literatury zagranicznej w Polsce, ale także wpływa na promocję literatury polskiej w Europie. To
niezwykle istotny element współpracy międzynarodowej i szansa na wzajemne poznanie się i prezentację dokonań. A promocja kultury, w tym przypadku poprzez literaturę, to podstawowy cel zarówno Programu, jak i samych wydawnictw.

Punkt Kontaktowy ds. Kultury: Czy może Pan opowiedzieć krótko o projekcie tłumaczeń literackich realizowanym ze środków Programu Kultura? Jaki był zamysł całego
przedsięwzięcia i jego cele?

Jakie są mocne i słabe strony Programu Kultura z punktu widzenia wydawnictwa ubiegającego się o grant i podczas realizacji
projektu?
Program nieustannie ewoluuje w kierunku uproszczenia zasad aplikowania o środki. W ostatnich edycjach umożliwiono składanie wniosku on-line, co w dużym stopniu wyklucza błędy formalne. Co ważniejsze, aplikujący wydawca nie musi w momencie
składania wniosku posiadać podpisanych umów na prawa do wybranych tytułów. Pozwala to zmniejszyć ryzyko ekonomiczne,
co jest szczególnie istotne dla małych podmiotów, które bardzo często uzależniają wydanie książki od kwestii pozyskania
wsparcia z Programu. Obecność Punktu Kontaktowego ds. Kultury w Polsce jest również ogromnym udogodnieniem zarówno
na etapie pozyskiwania wiedzy o Programie (między innymi dzięki szkoleniom i materiałom wydawanym przez Punkt), jak
i podczas prac nad wnioskiem, a nawet w trakcie trwania projektu, choć za ten etap jest już odpowiedzialna Agencja Wykonawcza. Sama Agencja na przestrzeni lat wypracowała wysokie standardy w zakresie współpracy z beneficjentami, dzięki czemu
projekty mogą być realizowane i rozliczane w sposób płynny. Podsumowując, w porównaniu do pierwszych lat funkcjonowania
Programu Kultura zauważalna jest znacząca różnica w kwestii uproszczenia procedur aplikacyjnych i wsparcia na wszystkich
etapach trwania projektu.

Program Kultura pod lupą

Sebastian Florjanowicz

Program Kultura oczami beneficjenta

Sebastian Florjanowicz: Jednym ze zrealizowanych projektów było wydanie przez
Wydawnictwo W.A.B. 6 książek, które były tłumaczone m.in. z języka czeskiego, francuskiego, hiszpańskiego, islandzkiego i niemieckiego. Do projektu wybrano dzieła,
które charakteryzowały się wysoką wartością literacką i zdobyły uznanie w wielu krajach. Książki poruszały uniwersalne tematy oraz prezentowały interesujące tło kulturowe i regionalne. W ramach projektu przetłumaczono m.in. książki Any Marii Matute,
J.M.G. Le Clézio, Juli Zeh i Jóna Kalmana Stefánssona. Podstawowym celem projektu
było zaprezentowanie polskiemu czytelnikowi unikatowej i niezwykle interesującej
literatury z różnych państw europejskich oraz promocja czytelnictwa w Polsce.
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Kim są beneficjenci Programu w obszarze tłumaczeń literackich? Czy na przykład mniejsze wydawnictwa też mają szansę na
dofinansowanie?
Według mojej wiedzy beneficjentami Programu są zarówno duże wydawnictwa o ugruntowanej pozycji na rynku, jak również
i te mniejsze, „niszowe”, które wydają tylko kilka tytułów rocznie i są często na początku swojego rozwoju. Należy pamiętać
o tym, że wnioskodawca powinien wykazać operacyjną i finansową zdolność do zrealizowania projektu. Chodzi tutaj o pewność, że dofinansowane tytuły będą przetłumaczone w najwyższej jakości i wydane w odpowiednim czasie. Warto jednak
pamiętać, że nadal kluczowe z punktu widzenia oceny projektu pozostają kryteria merytoryczne, czyli wartość literacka oraz
odniesienie się do celów Programu Kultura. Moim zdaniem, biorąc pod uwagę „łatwość” aplikacji, warto spróbować i pozyskać
środki na swoje projekty.
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Punkt Kontaktowy ds. Kultury

PROGRAM KULTURA
POD LUPĄ
– OCZAMI AGENCJI
WYKONAWCZEJ
(EACEA)
Barbara Gessler
Po ukończeniu studiów z zakresu administracji
publicznej w College of Europe pracowała jako
asystent w Parlamencie Europejskim. Następnie
spędziła dziesięć lat w Niemczech
w przedstawicielstwach Komisji Europejskiej
w Berlinie i Bonn. Od czerwca 2011 roku jest szefem
działu kultury w Agencji Wykonawczej
ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
(EACEA) w Brukseli.
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Wnioskodawcy często obawiają się niezgodności między planowanymi działaniami a realizacją projektu. Jakie jest stanowisko
i polityka Agencji w odniesieniu do zmian wprowadzanych w trakcie realizacji projektu?

Wywiad z Barbarą Gessler

Zmiany najczęściej są możliwe, ale muszą być zgłoszone. Mało jest rzeczy zakazanych, ale musimy bezwzględnie wymagać
informacji na temat zmian. Niestety niektórzy operatorzy zapominają powiedzieć nam, co planują i dowiadują się na etapie końcowego raportu, że pewne zmiany powinny były zostać ujęte w oficjalnym aneksie do kontraktu. Jest to tym ważniejsze, że musimy
równo traktować wszystkich operatorów i musimy przestrzegać przepisów finansowych.

Barbara Gessler: Wierzymy, że pewnych uproszczeń już dokonano dzięki wprowadzeniu możliwości składania wniosków przez Internet czy zastosowaniu systemów
stawek ryczałtowych. Agencja rozwija ponadto narzędzia informatyczne umożliwiające wnioskodawcom i beneficjentom aktualizowanie istotnych informacji na bieżąco.
Organizujemy też Dni Otwarte Programu Kultura w Brukseli (Culture InfoDay), a tam,
gdzie to możliwe, uczestniczymy w podobnych przedsięwzięciach organizowanych
przez Punkty Kontaktowe, podczas których prezentujemy te aspekty Programu, które
mogą wydawać się uciążliwe dla wnioskodawców, np. kwestie finansowe i budżet.
Mogę zapewnić, że Komisja Europejska i Agencja Wykonawcza chcą być jak najbardziej otwarte i dostępne. Jednak przy tej okazji pragnę podkreślić, że konieczność
spełnienia niektórych administracyjnych wymogów nie jest wynikiem złej woli czy
braku zaufania; im więcej informacji poda się na etapie składnia aplikacji, tym łatwiej
przebiegać będzie cały proces realizowania projektu ze środków unijnych, przynajmniej na to wskazuje nasze doświadczenie. Bardzo często coś, co jest na początku
postrzegane jako skomplikowane okazuje się w perspektywie dobrą wskazówką dla
samych operatorów, zmusza ich bowiem do dokładnego zdefiniowania celów, poszczególnych działań w projekcie i rezultatów, które chcieliby osiągnąć.

Jak zarządza się projektem już po przyznaniu grantu? Czy beneficjenci mogą liczyć na pomoc Agencji w prowadzeniu projektu?
Tak, Agencja wspiera operatorów w czasie trwania projektu i nawet później. W tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy spotkanie dla koordynatorów nowych projektów w ramach Obszaru 1.2.1 i 1.1. Podczas spotkania staraliśmy się rozwiązać problemy, które
mogą (lub w takim razie mogły, jak mam nadzieję) pojawić się na etapie realizacji projektu. Pozwoliło to również przypisać twarz
do nazwiska osoby odpowiedzialnej za projekt i pokazać osobę kryjącą się za adresem poczty elektronicznej. Jestem pewna, że
będzie to miało pozytywny efekt i rozważamy organizację takiego spotkania również dla beneficjentów innych Obszarów Programu, tam gdzie będzie to wskazane. Staramy się ponadto uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez beneficjentów
Programu, by okazać nasze wsparcie, a jeśli to możliwe monitorujemy też projekty na miejscu.

Program Kultura pod lupą

Barbara Gessler

Program Kultura oczami Agencji Wykonawczej
Punkt Kontaktowy ds. Kultury: Unijne wnioski powszechnie uważa się za trudne. Czy Agencja zamierza uprościć procedury
w przypadku Programu Kultura? Jakie ułatwienia już wprowadzono i co jest w planie?
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Jakie są najczęstsze błędy wnioskodawców/beneficjentów i jak można ich uniknąć?
Szczególnie przy projektach obejmujących współpracę zdecydowanie radzimy, by organizatorzy stosowali umowy o współpracy w celu uniknięcia konfliktów w przyszłości. Na pewno pomagają regularne spotkania, osobiste lub przez Internet. Konieczne
jest znalezienie wspólnego języka, gdyż często widzimy, że komunikacja jest potencjalną przeszkodą. Regularnie aktualizowany
dobry plan i harmonogram działań w projekcie służy wielu celom i to samo można powiedzieć o solidnym budżecie, gdzie koordynator może na bieżąco sprawdzać wyniki działań.

Czy według Pani istnieje takie pojęcie jak „projekt wzorcowy”? Z jakich elementów składa się dobry projekt?
Mamy kilka projektów finansowanych przez dłuższy okres, którym udało się wypracować trwałą współpracę między poszczególnymi partnerami. Ta współpraca ma szansę na kontynuację nawet po zakończeniu finansowania. Inne są bardziej innowacyjne,
odważniejsze, zaangażowały partnerów z nowych państw, i to również jest bardzo interesujące. Na pewno podkreśliłabym wychodzenie do nowych odbiorców, ponieważ w tym leży przyszłość wszystkich operatorów kulturalnych.

Jakie można wskazać dobre rady – najważniejsze rzeczy, które wnioskodawca powinien brać pod uwagę składając wniosek
do Programu Kultura?
Moją najważniejszą wskazówką byłoby nie przepychać projektu tylko po to, by otrzymać fundusze europejskie czy zapełnić lukę
w krajowym, regionalnym lub innym budżecie. Pomysły na projekty powinny być oryginalne i powinno być jasne, że projekt nie
funkcjonuje jedynie na papierze. Jednocześnie włączanie do projektu artystów i twórców zamiast pozostawiania go jedynie
w rękach „zawodowych” realizatorów projektów dodaje Programowi niezbędnej świeżości.
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Joanna Bębenkowska, Anna Hieropolitańska

PROGRAM KULTURA
POD LUPĄ
– OCZAMI KOMISJI
EUROPEJSKIEJ
Jan Truszczyński
Od maja 2010 roku pełni funkcję dyrektora generalnego
w Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury w Komisji
Europejskiej. Wcześniej zajmował stanowisko zastępcy
dyrektora generalnego w tej samej Dyrekcji Generalnej.
Karierę w Komisji Europejskiej rozpoczął w styczniu
2007 roku, kiedy został mianowany zastępcą dyrektora
generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Rozszerzenia,
odpowiedzialnego za strategię rozszerzenia i komunikacji.
Od 2001 do 2005 roku pracował na stanowisku
podsekretarza stanu, a następnie sekretarza stanu w
Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Równolegle pełnił
funkcję pełnomocnika rządu ds. negocjacji o członkostwo
RP w Unii Europejskiej. Wcześniej, od 1996 do 2001 roku
był ambasadorem RP przy Unii Europejskiej w Brukseli.
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Wywiad z Janem Truszczyńskim

Punkt Kontaktowy ds. Kultury: Dlaczego Unia Europejska wspiera kulturę na szczeblu europejskim?
Jan Truszczyński: Powodów jest wiele. W integracji europejskiej od samego początku
chodziło o coś więcej, niż węgiel i stal. Nawet jeśli nie była widocznym priorytetem,
kultura stanowiła jedną z podstawowych sił pchających europejskie przedsięwzięcie do przodu. Przy tym proces ten zasilany był wielkim kulturalnym bogactwem
i różnorodnością Europy. Kultura jest podstawą, na której opiera się unijna jedność
w różnorodności. To właśnie połączenie szacunku dla różnorodności kulturowej
i umiejętności zjednoczenia się wokół wspólnych wartości gwarantowało pokój, dobrobyt i solidarność, które stały się cechą charakterystyczną integracji europejskiej.
Oczywiście główna odpowiedzialność za kulturę spoczywa na państwach członkowskich, ale od włączenia kultury do Traktatu z Maastricht w 1992 roku coraz bardziej
zdawano sobie sprawę, że unijne wsparcie dla kultury może przynieść dodatkowe
korzyści dzięki możliwości podjęcia wyzwań, z którymi państwa członkowskie nie
mogłyby poradzić sobie równie efektywnie, gdyby działały oddzielnie. Tak naprawdę
wiele wyzwań stojących dziś przed europejskimi sektorami działalności kulturalnej
i twórczej dotyczy problemów ponadnarodowych. Są one związane z zawrotnym
tempem, w jakim zmiany technologiczne idą do przodu w skali globalnej i z koniecznością nadążania za tymi zmianami przez
rozwinięcie umiejętności, jakich wymaga działalność na poziomie międzynarodowym. To właśnie tu działania UE mogą zapewnić
wyraźną wartość dodaną.
Kolejnym ważnym powodem działania unijnego jest fakt, że kultura odgrywa ważną rolę w gospodarce UE-27. Badania zlecone
przez UE pokazały, że sektory działalności kulturalnej i twórczej stanowią 4,5% łącznego unijnego PKB (2008) i obejmują 3,8%
zatrudnionych. To oznacza ok. 8,5 mln miejsc pracy – o wiele więcej, jeśli uwzględnimy pośrednie oddziaływanie na inne branże.
Badania wykazały też ogromny potencjał wzrostu: w latach 2000–2007 zatrudnienie w tych sektorach wzrosło średnio o 3,5%
rocznie, w porównaniu z zaledwie 1% wzrostem w całej gospodarce EU-27.
Na koniec, kultura i sztuka mogą wiele dać społeczeństwu i gospodarce nie tylko ze względu na tworzone miejsca pracy i wartość ekonomiczną, ale również dlatego, że mogą być katalizatorem dla dalszej kreatywności i innowacji, spójności społecznej
i terytorialnej, a w konsekwencji większego dobrobytu i kapitału intelektualnego. Taka wizja Europy integrującej (inkluzyjnej) leży
u podstaw strategii Europa 2020 i jest jednym z priorytetów polskiej Prezydencji.
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Jak ocenia Pan dotychczasowe rezultaty Programu Kultura?
Chyba można śmiało powiedzieć, że wsparcie dla kultury i branży audiowizualnej pochodzące z programów unijnych znacząco
przyczyniło się do rozpowszechniania dzieł europejskich i lepszej organizacji tego sektora.
Programy Kultura, MEDIA i MEDIA Mundus odegrały ważną rolę w stymulowaniu międzynarodowego obiegu wytworów kultury
i dzieł audiowizualnych, w rozwoju sieci w całej Europie i wychodzeniu do szerszej europejskiej publiczności. Współpraca transgraniczna, mobilność i rozpowszechnianie w tych dziedzinach jest kosztowne i wymaga wsparcia. By uzmysłowić skalę problemu: Unia Europejska ma 23 języki urzędowe, trzy alfabety i ok. 60 oficjalnie uznanych języków regionalnych i języków mniejszości.
To nieuchronnie oznacza lepszą pozycję niektórych języków w porównaniu z innymi i ma konsekwencje – chociażby dla rozpowszechniania literatury w Europie. Program Kultura wspiera promocję literatury poprzez dotacje na przekłady literackie wartościowych dzieł europejskich na języki 36 krajów uczestniczących. Prawie 3 mln euro wydaje się corocznie na tłumaczenie beletrystyki,
a w samym 2010 roku przetłumaczonych zostało 515 utworów. Od rozpoczęcia Programu w 2007 roku wsparcie otrzymało ponad
2000 dzieł literackich, na łączną sumę ponad 8 mln euro. Bez tej pomocy wiele z tych utworów nie zostałoby przetłumaczonych,
nie mogłyby zostać odkryte i dostarczyć przyjemności czytelnikom w innych krajach.

Program Kultura pod lupą

Jan Truszczyński

Program Kultura oczami Komisji Europejskiej
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Program MEDIA wspiera rozwój i dystrybucję – w tym opracowanie napisów – tysięcy filmów oraz festiwale i akcje promocyjne na
całym kontynencie. Ponadto pomaga w rozwijaniu sieci kin wyświetlających filmy europejskie.
Ogromna praca wykonana w ostatnich latach – badania, oceny zewnętrzne i konsultacje z grupami zainteresowanych – pomogła
nam wyrobić sobie lepsze pojęcie o wyzwaniach stojących przed wspomnianymi sektorami i o działaniach, jakie można podjąć
na poziomie UE, by pomóc im przystosować się do ewoluującej sytuacji. Nasze programy w przyszłości będą lepiej dostosowane
do potrzeb tych sektorów, a proponowany przez Komisję nowy program o nazwie Kreatywna Europa będzie nastawiony na pomaganie sektorom działalności kulturalnej i twórczej w pełni wykorzystać ich potencjał do realizacji strategii UE 2020.

Przyszły program unijny dla kultury, w ramach kolejnej Perspektywy Finansowej UE, jest obecnie w fazie przygotowań. Czy na
tym etapie można już powiedzieć, jakie zmiany są spodziewane w porównaniu z edycją 2007–2013? Na co powinien się przygotować sektor kultury po roku 2013?
Bazując na sukcesach programów Kultura i MEDIA spodziewamy się, że Kreatywna Europa pomoże wspomnianym sektorom
w pełni wykorzystać okazje, jakie stwarza globalizacja i cyfryzacja. Pomoże operatorom działać na arenie międzynarodowej, zapewni im dostęp do finansowania, przyczyni się także do zbierania danych i informacji potrzebnych do wymiany doświadczeń.
Program planujemy jako „system jednego okienka” dla branży kulturalnej i twórczej, z oddzielnymi podprogramami dla kultury
i mediów, aby móc skoncentrować się na potrzebach poszczególnych sektorów, jednocześnie budując między nimi efekt synergii.
Przyszły program będzie ponadto wspierał profesjonalnych działaczy kultury i twórców w poszukiwaniu prywatnego finansowania dla sektora, który składa się głównie z małych podmiotów. Program zapewni pomoc poprzez fundusz gwarancyjny, który
posłuży jako dźwignia dla środków europejskich dzięki temu, że przyciągnie współfinansowanie z innych źródeł. Jak mówiłem,
jesteśmy przekonani, że inwestowanie w kulturę znacząco przyczyni się do wzrostu gospodarczego w UE. Dlatego zaproponowaliśmy budżet dla programu o 37% większy od łącznej wartości jego poprzedników.
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Nowy program skupi się ponadto na budowaniu grupy odbiorców, na dotarciu do szerszej europejskiej publiczności oraz na
zwiększaniu rozpoznawalności europejskiej działalności kulturalnej. Obecne programy już wspierają sektor w docieraniu do publiczności w całej Europie, ale przyszły program zwiększy intensywność tych działań; mamy nadzieję, że projekty przez nas
wspierane dotrą do ponad 100 mln ludzi w czasie trwania programu.

Według Pana, jakie nowe wyzwania stoją przed kulturą europejską? Sektory działalności kulturalnej i twórczej wciąż muszą
mierzyć się z kilkoma wyzwaniami, które uniemożliwiają im wykorzystanie w pełni potencjału w całej Europie. Nowy Program
Kreatywna Europa ma zająć się tymi problemami.
Po pierwsze sektory działalności kulturalnej i twórczej muszą zmierzyć się z szybko zmieniającym się kontekstem, którego charakterystycznymi elementami są w szczególności cyfryzacja i globalizacja, co prowadzi do pojawienia się nowych graczy w obszarze sztuki i współistnienia bardzo dużych i bardzo małych (mikro) struktur. Chociaż zmiany te oznaczają ogromne szanse dla
Europy dzięki obniżeniu kosztów dystrybucji i zwiększeniu kanałów dystrybucji, jednocześnie stwarzają sporo trudnych wyzwań.
Wymagają od ww. sektorów adaptacji do nowego otoczenia, rozwinięcia nowych umiejętności, zmodernizowania sprzętu, stworzenia nowych metod produkcji i dystrybucji oraz opracowania nowych modeli biznesowych.
Po drugie europejskie sektory działalności kulturalnej i twórczej są z natury podzielone wzdłuż granic narodowych i językowych.
Chociaż prowadzi to do istnienia zróżnicowanego i bardzo niezależnego pejzażu kulturalnego, oznacza jednocześnie ograniczony
i mniej niż optymalny międzynarodowy obieg wytworów działalności kulturalnej i twórczej oraz operatorów w obrębie Unii Europejskiej i poza nią, zaburzając równowagę geograficzną. Tym samym wybór dla odbiorcy jest również mniej niż optymalny.
Wreszcie sprawy bardzo skomplikował kryzys finansowy i gospodarczy. W konsekwencji obecnie bardzo trudno jest sektorom
działalności kulturalnej i twórczej uzyskać dostęp do środków i finansowania, jakiego potrzebują nie tylko do prowadzenia codziennej działalności, lecz również do przystosowania się do nowych rozwiązań cyfrowych i technologicznych, jakie oferuje globalizacja oraz pełnego ich wykorzystania. Niektóre europejskie podmioty działalności kulturalnej i twórczej stoją przed ogromnymi
możliwościami wykorzystania tego potencjału, ale potrzebują środków, by się rozwijać.
Program Kreatywna Europa będzie funkcjonował tam, gdzie UE może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności europejskich sektorów działalności kulturalnej i twórczej przez wspieranie operatorów kulturalnych w ich międzynarodowej pracy, internacjonalizacji karier i docieraniu do nowych odbiorców. Będzie dawał wsparcie międzynarodowemu obiegowi wytworów działalności kulturalnej i twórczej oraz operatorów, zapewni też zachęty mające na celu poprawę dostępu tych sektorów do nowych
źródeł finansowania.
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Innym aspektem dość istotnym dla przyszłego rozwoju europejskich sektorów działalności kulturalnej i twórczej jest kwestia Praw
Własności Intelektualnej (PWI) – czyli w jaki sposób najlepiej zagwarantować sprawiedliwe wynagrodzenie dla twórców oraz sprawiedliwy zwrot z inwestycji w te sektory, jednocześnie zapewniając szeroki dostęp do treści kulturalnych. Uważam, że Strategia
w zakresie Praw Własności Intelektualnej przyjęta przez Komisję w maju jest ważnym krokiem w podejściu do tego wyzwania.

Według Pana, w jaki sposób rozwój kultury i inwestycje w sektorze działalności kulturalnej mogą wpłynąć na inne obszary
i mieć dla nich szersze skutki? W jaki sposób Europa może skorzystać w sensie społeczno-gospodarczym na inwestycjach
w kulturę?

Program Kultura pod lupą

Jan Truszczyński

Program zmierzać będzie do wzmocnienia wymiany kulturalnej na poziomie europejskim poprzez wspieranie projektów współpracy transgranicznej, podobnie do obecnego Programu Kultura. Spodziewamy się, że we współpracy z operatorami z innych krajów
weźmie udział ponad 8000 organizacji kulturalnych, dzięki czemu wiele tysięcy artystów i profesjonalistów zyska międzynarodowe doświadczenie, które pomoże im rozwinąć międzynarodowe ścieżki kariery.
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Widzimy, jak wielki jest wkład sektorów działalności kulturalnej i twórczej w unijny PKB i poziom zatrudnienia. Jeśli wziąć także
pod uwagę pośrednie oddziaływanie na inne sektory, wkład ten jest w rzeczywistości większy, niż pokazują cytowane przeze
mnie liczby. Patrząc na efekty dużych wystaw, wielkich festiwali i wydarzeń, takich jak Europejska Stolica Kultury, natychmiast
widać potencjał sektora w przyciąganiu ludzi. Wiemy, że tytuł Europejskiej Stolicy Kultury powoduje znaczący wzrost liczby turystów odwiedzających dane miasto, wiemy też, że to wydarzenie naprawdę pomaga miastom rozwijać się na wiele różnych
sposobów, np. zaczynają kłaść większy nacisk na włączanie ludzi najróżniejszych profesji w wydarzenia kulturalne ich miasta.
W wielu wypadkach wydarzenie to zamieniło zapuszczone dzielnice w tętniące życiem i dynamiczne rejony, przyciągające nowe
przedsięwzięcia biznesowe i gości.
Trzeba też brać pod uwagę wpływ społeczny, szczególnie gdy nasze społeczeństwa podlegają zmianom, a zmiany te nie zawsze
przebiegają bez tarć. Program Kreatywna Europa będzie zwracać większą uwagę na problemy po stronie popytu i zachęcać
sektor do wykorzystywania jego potencjału w celu dotarcia do szerszego europejskiego odbiorcy z kulturą nienarodową. Badania
Eurobarometru wykazały, że w tym obszarze istnieje ogromny potencjał: jedynie mniejszość Europejczyków sięga po zagraniczne wytwory kultury, w tym zaledwie 19% ogląda obcojęzyczne filmy czy telewizję, a 7% czyta książki obcojęzyczne. Bardziej
strategiczne podejście od strony popytu mogłoby znacznie zwiększyć dostęp do dzieł kultury i wzmocnić sektory działalności
kulturalnej i twórczej w Europie.
Oto przykład: przez 20 lat Program MEDIA był aktywny po stronie podaży europejskiej kinematografii, wspierając rozwój europejskich dzieł audiowizualnych, ich dystrybucję, ich promocję. Teraz uważamy, że nadszedł czas, by skupić się raczej na perspektywie popytu, w szczególności zajmując się młodszą widownią i budowaniem długofalowej publiczności dla europejskich filmów.
Dobra znajomość mediów i filmu odgrywa fundamentalną rolę w inicjatywach mających na celu powiększanie grupy odbiorców.
Jak słusznie zauważył Wim Wenders w Parlamencie Europejskim w październiku zeszłego roku, „publiczność mająca nawet pobieżną wiedzę o historii i bogactwie kina europejskiego mogłaby i będzie mogła wybierać inaczej, mogłaby i będzie podejmować
inne decyzje dotyczące tego, czym chce się karmić. Gustu można nauczyć!”. Wiedza o mediach daje ludziom większą swobodę
i wzmaga ciekawość oraz wykształca w nich umiejętność wybierania, co chcą oglądać i możliwość refleksji nad własnymi wyborami. Spodziewam się, że Kreatywna Europa pomoże włączyć większą grupę ludzi w pełną różnorodność kultury europejskiej
i że doprowadzi to do większej społecznej integracji i wzajemnego zrozumienia.

49

PROGRAM KULTURA POD LUPĄ – OCZAMI KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Uważam, że polska Prezydencja bardzo dobrze poradziła sobie z wieloma niezwykle skomplikowanymi problemami tego trudnego
okresu w najnowszej historii Europy. Jeśli chodzi o kulturę, w silnym centrum zainteresowania Prezydencji było wypracowanie
lepszego zrozumienia roli kultury dla spójności społecznej, integracji europejskiej i naszego rozwoju społecznego i gospodarczego w kontekście strategii Europa 2020. Prezydencja mocno popierała dyskusje o przyszłej roli wsparcia unijnego dla sektorów
działalności kulturalnej i twórczej po roku 2013. Podkreślała też wagę współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego. Wierzę
głęboko, że kroki podjęte podczas tej Prezydencji pokazują, jak dynamiczny jest w Polsce obszar kultury, i jestem pewien, że
osiągnięty postęp znajdzie kontynuację w kolejnych latach prowadzących do roku Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury
w 2016 roku Kompetencje wypracowane w ostatnich latach bardzo się przydadzą, a stworzone sieci i kontakty na pewno pomogą
w promocji polskiej kultury.

Program Kultura pod lupą

Jan Truszczyński

Jakie Pan widzi korzyści kulturalne i promocyjne dla Polski w związku z polską Prezydencją w 2011 roku i jak można je wykorzystać do promowania polskiej kultury w przyszłości?
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W czerwcu tego roku ogłoszono wyniki konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury – Wrocław zdobył tytuł na 2016 rok wraz
z hiszpańskim San Sebastian. Miasto otrzyma Nagrodę im. Meliny Mercouri o wartości 1,5 mln euro. Jakie wyzwania widzi Pan
dla Wrocławia podczas przygotowań do tej roli i jaki pozytywny wpływ dla Polski może mieć fakt posiadania tego zaszczytnego
tytułu?
Trzeba pamiętać, że samo posiadanie tytułu nie jest gwarancją sukcesu. Konieczne są dokładne przygotowania. Aby mieć udane
wydarzenie, miasto musi dotrzymać zobowiązań podjętych na etapie selekcji. Jednym z kluczy do sukcesu jest zakorzenienie
kultury jako części wieloletniej strategii rozwoju miasta opartej na kulturze. Panel niezależnych ekspertów będzie monitorował
wdrażanie celów i kryteriów związanych z tym wydarzeniem oraz zapewni miastu wsparcie i doradztwo od momentu nadania
miastu tytułu do oficjalnego rozpoczęcia roku. W tym czasie panel co najmniej dwukrotnie spotka się z przedstawicielami miasta, by służyć radą i przyjrzeć się przygotowaniom do tego wydarzenia, aby pomóc miastu opracować wysokiej jakości program
o silnym wymiarze europejskim.
Ważne jest, żeby Wrocław zapewnił stałe i stabilne wsparcie ze strony władz politycznych w czasie trwania przygotowań, jednocześnie chroniąc pełną niezależność zespołu artystycznego w kwestii wyborów kulturalnych. Rzecz jasna, jest niezwykle istotne,
by miasto wypełniło swoje zobowiązania w zakresie finansowania tego projektu (w zgłoszeniu przewidziano 78,6 mln euro na
wydatki operacyjne) i realizowało wydarzenie o silnym wymiarze europejskim.
Jeśli chodzi o oddziaływanie, przypomnę, że tytuł Europejskiej Stolicy Kultury niesie ze sobą spory efekt dźwigni, dzięki której
pewne miasta przeobraziły się, a wiele innych, ich regiony i kraje jako całość, odniosło długofalowe korzyści kulturalne, społeczne
i gospodarcze.
Przeciętnie notuje się 12-procentowy wzrost ruchu turystycznego w mieście otrzymującym tytuł, czasem o wiele wyższy. Wydarzenie to skutkuje milionami gości na imprezach kulturalnych, prowadzi do polepszenia infrastruktury kulturalnej, nabycia nowych
umiejętności przez operatorów kulturalnych i decydentów oraz przynosi korzyści miejscowemu handlowi, branży hotelarskiej
i gastronomicznej. Może poprawić międzynarodową rozpoznawalność miasta i całego kraju.
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Od kilku lat zajmuje się zagadnieniami integracji
europejskiej i funduszy europejskich dla polskich
organizacji pozarządowych; autorka przewodników
po funduszach. Z wykształcenia romanistka, kształciła
się również na urzędniczkę służby zagranicznej.
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Zgodnie ze stosowaną w Unii Europejskiej zasadą dodatkowości finansowanie
uzyskane w programach unijnych nie może w całości pokrywać kosztów projektu
i musi być uzupełnione dodatkowymi środkami, niepochodzącymi jednak z innego
programu finansowanego z budżetu UE. Podobnie jest także w przypadku Programu
Kultura. Gdzie wobec tego można szukać środków na pokrycie wkładu własnego?
Rozejrzyjmy się po dostępnych dla polskich instytucji źródłach na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.
W Programie Kultura wkład własny mogą stanowić wyłącznie środki finansowe. Nieudokumentowany dowodami księgowymi wkład rzeczowy (np. środki trwałe, sprzęt,
udostępniane darmowo sale, praca wolontariuszy) jest kosztem niekwalifikowanym.
Omawianie dostępnych funduszy zaczniemy od źródeł na poziomie krajowym: programów o charakterze ogólnopolskim prowadzonych przez ministerstwa i inne instytucje publiczne.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Każdego roku Ministerstwo ogłasza szereg programów, które są podstawą do ubiegania się o dotacje na projekty artystyczne,
edukacyjne, kulturalne czy animacyjne, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, a także podmioty gospodarcze. Wiele z tych programów może być
uzupełniającym źródłem dofinansowania dla projektów realizowanych w Programie Kultura.
Na 2012 rok ogłoszone zostały następujące programy: Wydarzenia artystyczne, Kolekcje, Promocja literatury i czytelnictwa, Edukacja
kulturalna i diagnoza kultury, Dziedzictwo kulturowe, Rozwój infrastruktury kultury oraz Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poniżej omówimy tylko te działania, które są istotne pod względem finansowania wkładu własnego w Programie Kultura.

Temu założeniu w najwyższym stopniu odpowiada program Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który zakłada
zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury. Można ubiegać się o promesę ministra
na dofinansowanie wkładu własnego w projektach non-profit, które dopiero ubiegają się o dotację m.in. w ramach Programu Kultura.
Uprawnionymi wnioskodawcami są państwowe i samorządowe instytucje kultury, państwowe instytucje filmowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, publiczne szkoły i uczelnie artystyczne oraz archiwa
państwowe. MKiDN nie określa wysokości dotacji, ale zaznacza, że udział procentowy promesy we wkładzie własnym zadania nie
może przekroczyć 75% (w wyjątkowych przypadkach można uzyskać wyższą wartość promesy, nawet do 100% wkładu własnego).
Wnioskodawca może ubiegać się o promesę na dofinansowanie w trybie wieloletnim dla zadań spełniających określone warunki.
Kontakt: Departament Funduszy Europejskich w MKiDN, www.mkidn.gov.pl (zakładka „Finanse” – „Programy Ministra”).
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Wydarzenia artystyczne to kolejny program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który może zainteresować wnioskodawców w Programie Kultura. Celem programu jest promocja, wspieranie i popularyzacja najwartościowszych zjawisk z obszaru muzyki, teatru, tańca, kinematografii oraz sztuk wizualnych, jak również promocja polskiej kultury za granicą. Celom tym odpowiadają
poszczególne priorytety programu. O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji
współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego), organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
W Priorytecie 1. „Muzyka” można wnioskować o dofinansowanie zadań o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, prezentujących różnorodne aspekty polskiej i światowej kultury muzycznej: festiwali, przeglądów i konkursów; koncertów; spektakli muzycznych (w tym operowych, operetkowych i musicalowych); wystaw (wraz z katalogami) dotyczących muzyki; nagrań audio-wideo,
publikacji książkowych i filmów dokumentalnych o tematyce muzycznej; zadań interdyscyplinarnych, w przypadku których tematyka muzyczna stanowi istotny element koncepcji programowej; innych zadań dokumentujących oraz popularyzujących kulturę
muzyczną.

Finansowanie kultury w Polsce i w Europie

Marcela Wasilewska

Fundusze na pokrycie wkładu własnego

KULTURALNA UNIA EUROPEJSKA – PROGRAM KULTURA POD LUPĄ

Priorytet 2. „Teatr i taniec” dofinansowuje zadania o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym prezentujące różnorodne dziedziny teatru, dramaturgii oraz tańca współczesnego: festiwale, przeglądy i konkursy; spektakle teatralne, taneczne lub baletowe
i inne formy prezentacji teatralnych; wystawy (wraz z katalogami) związane z teatrem i tańcem; rejestracje wideo spektakli; publikacje książkowe i filmy dokumentalne o tematyce związanej z teatrem i tańcem; zadania interdyscyplinarne, w przypadku których tematyka teatru i tańca stanowi istotny element koncepcji programowej; inne zadania dokumentujące oraz popularyzujące
dokonania w dziedzinie teatru i tańca.
W obu Priorytetach minimalna kwota dotacji to 50 tys. zł. Maksymalna może wynosić 300 tys. zł dla zadań, w przypadku których
wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budżetu przedstawionego we wniosku lub 1,5 mln zł (Priorytet 1.) i 1 mln zł (Priorytet 2.) w przypadku zadań, w których dotacja nie przekracza 50% budżetu. Można ubiegać się o dofinansowanie na trzy kolejne
lata, o ile projekt spełnia określone warunki.
Kontakt: Departament Mecenatu Państwa w MKiDN, www.mkidn.gov.pl (zakładka „Finanse” – „Programy Ministra”).
Priorytet 3. „Sztuki wizualne” wspiera projekty z obszaru współczesnych sztuk wizualnych, w tym sztuki eksperymentalnej
i użytkowej, wzornictwa oraz sztuk performatywnych. Rodzaje finansowanych zadań: wystawy wraz z katalogami; inne formy prezentacji sztuk wizualnych (wraz z katalogami), w tym performance, happeningi i prezentacje multimedialne; festiwale, przeglądy
i konkursy; filmy dokumentalne i publikacje książkowe z dziedziny sztuk wizualnych; katalogi i książki artystyczne; zadania interdyscyplinarne, w przypadku których sztuki wizualne stanowią istotny element koncepcji programowej; inne zadania dokumentujące oraz popularyzujące dokonania z obszaru sztuk wizualnych. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 35 tys. zł,
a maksymalna 500 tys. zł. Dofinansowanie nie może przekroczyć 75% budżetu przedstawionego we wniosku. Można ubiegać się
o dofinansowanie w trybie trzyletnim, o ile projekt spełnia określone warunki.
Kontakt: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, www.zacheta.art.pl.
Zadaniem Priorytetu 5. „Promocja kultury polskiej za granicą” jest promocja i upowszechnianie historycznych i współczesnych
dokonań kultury polskiej poza granicami kraju. W ramach priorytetu finansowane są prezentacje kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych; projekty promujące kulturę polską, organizowane lub współorganizowane
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Priorytet 1. „Narodowe kolekcje sztuki współczesnej” ma za zadanie tworzenie i rozwój strategicznych, międzynarodowych kolekcji sztuki współczesnej jako narzędzia dialogu i edukacji społecznej. Dofinansowywane są zakupy dzieł do międzynarodowych kolekcji sztuki współczesnej (w celu dopełnienia już istniejących kolekcji i stworzenia dodatkowych możliwości działań statutowych
w oparciu o te kolekcje lub stworzenia nowych kolekcji). Wnioski mogą składać państwowe i samorządowe muzea, dla których
gromadzenie sztuki nowoczesnej i współczesnej jest głównym celem statutowym. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 1 mln
zł (maksymalna nie została określona). Dofinansowanie nie może przekroczyć 85% budżetu przedstawionego we wniosku. Można
ubiegać się o dofinansowanie na trzy kolejne lata, o ile projekt spełnia określone warunki.

Priorytet 1. „Edukacja kulturalna” koncentruje się na rozwijaniu ekspresji twórczej i kreatywności oraz kompetencji medialnych.
Daje szansę na dofinansowanie projektów edukacyjno-animacyjnych lub dotyczących edukacji medialnej. Do zadań edukacyjno-animacyjnych zaliczyć można zadania interdyscyplinarne lub skoncentrowane na wybranej dziedzinie sztuki, rozwijające kreatywność przy jednoczesnym zdobywaniu umiejętności; zadania integracyjne, oparte na współdziałaniu przedstawicieli różnych
grup wiekowych i różnych środowisk; zadania podnoszące kwalifikacje kadr kultury i rozwijające kompetencje w zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych (w tym praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności). Projekty dotyczące edukacji
medialnej obejmują zadania rozwijające umiejętność świadomego, krytycznego i twórczego korzystania ze środków społecznego
przekazu, a także tworzenie, udostępnianie na jednej z wolnych licencji i pilotaż otwartych zasobów edukacyjnych z zakresu
edukacji kulturalnej i medialnej. Minimalna kwota dotacji to 30 tys. zł (maksymalna nie została wskazana). Dotacja nie może przekroczyć 75% przedstawionych we wniosku kosztów.

Celem Priorytetu 2. „Regionalne kolekcje sztuki współczesnej” jest rozbudowa istniejących regionalnych kolekcji sztuki współczesnej oraz ich efektywne wykorzystanie. W ramach tego Priorytetu można zakupić dzieła sztuki w celu rozbudowy i uzupełnienia
regionalnych kolekcji sztuki współczesnej oraz stworzenia powiązanych z nimi programów edukacyjnych i promocyjnych. Wnioski
mogą składać państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Minimalna kwota dofinansowania
wynosi 50 tys. zł, a maksymalna – 200 tys. zł. Dofinansowanie nie może przekroczyć 85% budżetu przedstawionego we wniosku
i może obejmować trzy kolejne lata.
Kontakt dla obu Priorytetów: Departament Narodowych Instytucji Kultury w MKiDN, www.mkidn.gov.pl (zakładka „Finanse” – „Programy Ministra”).

Priorytet 2. „Edukacja artystyczna” został ustanowiony w celu podnoszenia kompetencji artystycznych oraz promowania dokonań młodych artystów, w tym w szczególności uczniów oraz studentów szkół i uczelni artystycznych. O dofinansowanie zadań
służących doskonaleniu ich umiejętności (w tym kursów mistrzowskich, warsztatów i plenerów), a także prezentacji dotychczasowych osiągnięć (w tym konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw, koncertów i spektakli) mogą ubiegać się uczelnie artystyczne
i szkoły artystyczne (publiczne i niepubliczne), organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury. Dofinansowanie
może wynieść minimalnie 30 tys. zł i nie może przekroczyć 85% kosztów projektu.
Kontakt (dla Priorytetów 1. i 2.): Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w MKiDN, www.mkidn.gov.pl (zakładka „Finanse” – „Programy Ministra”).

Kolejny program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego to Kolekcje. Jego celem jest rozwój narodowych i regionalnych kolekcji
sztuki współczesnej. Program został podzielony na dwie części:

Celem programu Promocja literatury i czytelnictwa jest wspieranie literatury i czytelnictwa oraz promocja wartościowych czasopism kulturalnych. O grant mogą aplikować samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez
ministra i jednostki samorządu terytorialnego), organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Spośród trzech priorytetów programu najważniejszy dla wnioskodawców Programu Kultura jest Priorytet 2. „Promocja czytelnictwa”, koncentrujący się na rozwoju czytelnictwa i promocji wartościowej literatury. W jego ramach dofinansowanie mogą uzyskać
akcje społeczne, edukacyjne i promocyjne; projekty multimedialne i internetowe, wykorzystujące różnorodne formy i środki przekazu; festiwale i konkursy literackie; promocja nowości wydawniczych i wydarzeń literackich; zadania ogólnopolskie z zakresu czytelnictwa osób niewidomych i słabowidzących; cykliczne audycje telewizyjne. Minimalna kwota dofinansowania wynosi,
w zależności od rodzaju zadania, 5 tys. lub 40 tys. zł, a maksymalna 50 tys. (dla zadań, których dofinansowanie nie przekracza
80% budżetu przedstawionego we wniosku) lub 300 tys. zł (dla zadań, których dofinansowanie nie przekracza 70% budżetu
przedstawionego we wniosku).
Kontakt: Instytut Książki, www.instytutksiazki.pl.
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Edukacja kulturalna i diagnoza kultury to także jeden z programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest
rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności, podnoszenie kompetencji artystycznych oraz wspieranie badań sektora kultury.
Uprawnionymi wnioskodawcami są samorządowe instytucje kultury (poza tymi współprowadzonymi przez ministra i jst), organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Dodatkowo w Priorytecie 2. lista ta została rozszerzona o szkoły i uczelnie. Program podzielony został na trzy części.

Finansowanie kultury w Polsce i w Europie

Marcela Wasilewska

przez podmioty prawa polskiego oraz zadania dotyczące współpracy i wymiany kulturalnej, realizujące umowy międzyrządowe
i resortowe. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 30 tys. zł (maksymalna nie została określona). Dofinansowanie nie może
przekroczyć 75% budżetu przedstawionego we wniosku.
Kontakt: Instytut Adama Mickiewicza, www.iam.pl.

KULTURALNA UNIA EUROPEJSKA – PROGRAM KULTURA POD LUPĄ

Wspieranie badań kultury oraz badań kapitału społecznego to cel Priorytetu 3. „Obserwatorium kultury”. W jego ramach mogą być
realizowane różnorodne projekty badawcze, m.in. dotyczące kapitału społecznego – diagnozujące bariery dla rozwoju postaw
sprzyjających kooperacji, komunikacji i kreatywności wśród uczestników procesu kształcenia w ramach edukacji formalnej, jak
również potrzeby i oczekiwania podmiotów działających w obszarze kultury. O dotację mogą wnioskować samorządy, instytucje
kultury, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, szkoły, uczelnie, artyści, animatorzy kultury i menedżerowie kultury. Projekty
powinny być nastawione na współpracę tych podmiotów na rzecz realizacji zadań publicznych w obszarze kultury, a także podkreślanie zależności między korzystaniem ze zdigitalizowanych zasobów kultury lub materiałów edukacyjnych, a rozwojem kapitału społecznego. Dofinansowaniem mogą być też objęte publikacje, prezentacje i udostępnianie wyników badań w powyższych
obszarach. Minimalna kwota dotacji to 30 tys. zł, a maksymalna – 150 tys. zł (dla zadań, których dofinansowanie nie przekracza
85% budżetu przedstawionego we wniosku) lub 300 tys. zł (dla zadań, których dofinansowanie nie przekracza 70% budżetu
przedstawionego we wniosku). Możliwe jest także uzyskanie dofinansowania działań na okres dwóch kolejnych lat.
Kontakt: Departament Mecenatu Państwa w MKiDN, www.mkidn.gov.pl (zakładka „Finanse” – „Programy Ministra”).
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O ochronę, zachowanie, prezentację i popularyzację materialnego dziedzictwa kulturowego dba Priorytet 2. „Wspieranie działań
muzealnych”. W jego ramach można ubiegać się o dofinansowanie organizacji czasowych wystaw muzealnych i publikacji towarzyszących im katalogów; modernizacji stałych wystaw muzealnych; publikacji katalogów do wystaw muzealnych; konserwacji
muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej i dokumentów życia
społecznego; zakupu wyposażenia pracowni konserwatorskich. O dofinansowanie mogą wnioskować państwowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 50 tys. zł, a maksymalna
– 200 tys. zł (dla zadań, których dofinansowanie nie przekracza 80% budżetu przedstawionego we wniosku) lub 400 tys. zł (dla
zadań, których dofinansowanie nie przekracza 50% budżetu przedstawionego we wniosku).
Kontakt: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, www.nimoz.pl.
Zadaniem Priorytetu 3. „Kultura ludowa” jest wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej poprzez zachowanie, dokumentowanie i przekaz elementów kultury ludowej, a także popularyzację różnorodnych zjawisk kultury ludowej. Dofinansowanie mogą
uzyskać następujące rodzaje zadań: edukacyjne (w tym warsztaty, kursy i szkolenia dotyczące zagadnień kultury regionalnej);
animacyjne, wspomagające lokalne społeczności w twórczych działaniach nawiązujących do miejscowych tradycji; dotyczące
dokumentacji, archiwizacji, udostępniania i ochrony unikatowych zjawisk kultury ludowej (w tym sztuki i rękodzieła ludowego,
gwary, muzyki, tańca, śpiewu, obrzędowości); popularyzujące żywe elementy kultury ludowej (w tym konkursy, przeglądy, festiwale sztuki i rękodzieła ludowego); dotyczące ochrony architektury regionalnej, a także zadania o charakterze artystycznym
inspirowane sztuką i twórczością ludową. Kwalifikują się także zakupy obiektów oraz kolekcji dzieł sztuki ludowej w celu ich publicznego udostępniania, projekty badawcze i popularyzatorskie z zakresu antropologii kulturowej, etnologii i etnografii oraz publikacje książkowe z zakresu kultury ludowej. Aplikować mogą samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego), organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz
podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 25 tys. zł (maksymalna nie została
określona). Wnioskowane dofinansowanie nie może przekroczyć 75% budżetu przedstawionego we wniosku.
Kontakt: Departament Narodowych Instytucji Kultury w MKiDN, www.mkidn.gov.pl (zakładka „Finanse” – „Programy Ministra”).
W Priorytecie 4. „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” nacisk kładziony jest na dokumentowanie i ochronę dziedzictwa
kulturowego poza granicami Polski. Dofinansowaniu podlegają następujące rodzaje zadań: rewaloryzacja oraz prace remontowe i konserwatorskie w zabytkach polskich lub z Polską związanych i znajdujących się poza granicami kraju; rewaloryzacja,
konserwacja, ochrona i zachowanie zabytkowych cmentarzy i miejsc pamięci narodowej poza granicami kraju; dokumentowanie utraconego i rozproszonego polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą; publikacja oraz promocja badań naukowych
nad dziedzictwem narodowym poza granicami kraju; upamiętnianie wybitnych osób lub zdarzeń historycznych związanych
z dziedzictwem narodowym poza granicami kraju; pomoc instytucjom stowarzyszonym w Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek
i Archiwów Polskich poza Krajem oraz innym instytucjom emigracyjnym i organizacjom polonijnym, prowadzącym działalność
w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego. Na dofinansowanie mają szansę państwowe i samorządowe instytucje kultury,
archiwa państwowe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys.
zł (maksymalna nie została określona). Dofinansowanie nie może przekroczyć 85% budżetu przedstawionego we wniosku.
Kontakt: Departament Dziedzictwa Kulturowego w MKiDN, www.mkidn.gov.pl (zakładka „Finanse” - „Programy Ministra”).

58

Lato w teatrze to realizowany od kilku lat coroczny program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego – państwowej
instytucji kultury zajmującej się dokumentacją, promocją i animacją polskiego życia teatralnego. Celem programu jest wspieranie
idei edukacji teatralnej oraz ożywienie działalności teatrów w okresie letnim, ze szczególnym uwzględnieniem działań artystycznych realizowanych na obszarach o najniższym PKB oraz takich, których grupa docelowa ma utrudniony dostęp do kultury. Do
konkursu mogą się zgłaszać teatry oraz grupy teatralne (o dowolnej formule prawnej), dysponujące własną przestrzenią do prób
i spektakli, które przygotują projekt z zakresu edukacji teatralnej, polegający na przeprowadzeniu dwutygodniowych warsztatów
artystycznych w grupach (aktorska, kostiumowo-scenograficzna, muzyczna, promocyjno-dziennikarska i ewentualnie techniczna), zakończonych dwukrotną prezentacją ich efektów w sali teatralnej i/lub w innym miejscu w przestrzeni danego miasta. Projekt może obejmować jeden, dwa lub trzy turnusy. Jego uczestnikami może być młodzież ze szkoły podstawowej, gimnazjum lub
liceum w ustalonym przez wnioskodawcę przedziale wiekowym. Z możliwości ubiegania się o dotacje wykluczone są państwowe
instytucje kultury. Wartość dotacji to maksymalnie 40 tys. zł na jeden turnus.
Informacje o programie zamieszczone są na stronie: www.latowteatrze.pl, a także na stronie Instytutu Teatralnego:
www.instytut-teatralny.pl (zakładka: „Pedagogika teatru”).

Finansowanie kultury w Polsce i w Europie

Marcela Wasilewska

W programie Dziedzictwo kulturowe nacisk kładziony jest na ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą, wspieranie działalności muzeów oraz popularyzację kultury ludowej. Wydzielono w nim pięć priorytetów, z których prezentujemy trzy.

KULTURALNA UNIA EUROPEJSKA – PROGRAM KULTURA POD LUPĄ

W rządowym Programie Operacyjnym Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) nacisk kładziony jest na zwiększenie udziału
organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych. Obecna edycja programu obejmuje lata 2009–2013. Nabory wniosków ogłaszane są raz
w roku, w I kwartale. Wśród obszarów zainteresowania programu znajdują się także działania kulturalne.
W Priorytecie I. „Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne” Obszar wsparcia 8. Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej poświęcony jest promocji rodzimej tradycji, a także wspieraniu inicjatyw będących efektem współpracy różnorodnych środowisk, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w sferze tradycji oraz lokalnej, regionalnej i narodowej
kultury.
W Priorytecie III. „Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne” cztery obszary wsparcia oferują możliwości realizacji projektów kulturalnych. W Obszarze wsparcia 2. Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży projekty mogą zakładać m.in.
aktywizację kulturową dzieci i młodzieży, rozwijanie form wyrównywania szans edukacyjnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu i patologiom, które aktywizują rozwój intelektualny poprzez zwiększenie dostępności do kultury. Obszar wsparcia 4.
Porozumienie na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych obejmuje tworzenie i rozwijanie relacji partnerskich między
różnymi grupami społecznymi (w tym zróżnicowanymi ze względu na narodowość, pochodzenie etniczne, język, kulturę, wyznanie). W Obszarze wsparcia 11. Działania na rzecz zachowania przez Polonię więzi kulturowej z Polską wspierane są działania
mające na celu m.in. poznawanie polskiej kultury i prezentację wkładu Polaków w rozwój kulturalny i gospodarczy państwa zasiedlenia, a w Obszarze 12. Wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka społeczna – promocję krajoznawstwa poprzez
turystykę wśród dzieci i młodzieży oraz działania wpływające na podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturowej obszarów.
Wysokość dotacji wynosi od 10 tys. do 300 tys. zł (dla projektów jednorocznych) lub od 20 tys. do 300 tys. zł (dla projektów dwuletnich). Wysokość i rodzaj wymaganego wkładu własnego (od 10 do 20% wartości projektu muszą stanowić środki finansowe lub
niefinansowe) zależy od wartości dotacji.
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Fundusze samorządowe
Z poziomu ogólnokrajowego zejdźmy teraz na regionalny i lokalny. Zachęcamy do zainteresowania się możliwościami, jakie daje
władzom samorządowym Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (http://www.pozytek.gov.pl/files/pozytek/
pliki_aktualnosci/ustawa/udpp.pdf) z 24 kwietnia 2003 r. Na jej podstawie samorządy ogłaszają roczne lub wieloletnie programy współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, poprzez
które finansowane są różnorodne działania dla dobra wspólnego (ale zgodne z celami statutowymi danego urzędu). Wśród nich
znajdują się: ochrona i rozwój zasobów kultury i sztuki, ochrona dziedzictwa kulturowego, rewitalizacja poprzez kulturę i sztukę,
projekty artystyczne i wiele innych.
Głównym trybem zlecania realizacji zadań publicznych są otwarte konkursy ofert. Poszczególne zadania mogą otrzymać wsparcie finansowe, czyli dofinansowanie określonej części kosztów. Niektóre zadania są zaś powierzane do realizacji i w pełni finansowane. Takie możliwości daje organowi administracji artykuł 11. ustawy.
Wiele organów administracji samorządowej ogłasza na podstawie wspomnianej ustawy konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w danym roku, obejmujące dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty współfinansowane z funduszy zewnętrznych, w tym funduszy europejskich. Uprawnionymi podmiotami, poza wymienionymi już organizacjami pozarządowymi, są osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne,
spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami.
Informacje o programach współpracy i konkursach ofert można znaleźć na stronach jednostek samorządu terytorialnego, a także
na portalu www.ngo.pl.

oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych. Dotacje przyznawane są na prowadzenie cyklicznych zajęć
przy wykorzystaniu sztuk scenicznych, takich jak teatr, taniec czy pantomima. Projekty (wspierane są zwłaszcza te realizowane
poza dużymi miastami) powinny przyczyniać się do ułatwiania dzieciom niepełnosprawnym z małych miejscowości zdobywania wiedzy i umiejętności, umożliwiania im udziału w zajęciach kulturalnych i artystycznych oraz wspomagania ich w integracji
z rówieśnikami i środowiskiem, w którym żyją. Do ubiegania się o dotacje zaproszone są fundacje i stowarzyszenia, które w pracy
z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną wykorzystują lub zamierzają wykorzystywać techniki sztuk scenicznych oraz są zainteresowane udziałem w spotkaniach szkoleniowo-konsultacyjnych. Dotacja w wysokości do 10 tys. zł może pokryć nawet 100%
kosztów projektu, a projekty nie mogą trwać dłużej niż 12 miesięcy. Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie
Fundacji im. Stefana Batorego: www.batory.org.pl/szanse.

Finansowanie kultury w Polsce i w Europie

Marcela Wasilewska

Z PO FIO na lata można się zapoznać na stronie Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej:
www.pozytek.gov.pl (zakładka „FIO”). Tam również znaleźć można ogłoszenia o naborze wniosków, mapę dotacji FIO, generator
wniosków aplikacyjnych oraz pytania i odpowiedzi.

KULTURALNA UNIA EUROPEJSKA – PROGRAM KULTURA POD LUPĄ

Podobną nazwę nosi – również realizowany od wielu lat – program organizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży przy
wsparciu finansowym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności: „Równać Szanse”. Celem przyświecającym temu programowi jest
wspieranie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich
i małych miast. W jego ramach ogłaszane są m.in. dwa rodzaje konkursów otwartych.
Regionalny Konkurs Grantowy adresowany jest do podmiotów z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców: organizacji
pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową. Program wspiera projekty, które rozwijają u młodzieży umiejętności właściwej oceny środowiska poprzez włączanie jej
w proces poznawania środowiska lokalnego oraz umiejętności pozyskiwania wsparcia społecznego poprzez nawiązywanie nowych relacji społecznych i pracy w grupie. Dotacje w wysokości do 7 tys. zł przyznawane są na projekty trwające minimum sześć
miesięcy, realizowane ze stałą grupą osób w wieku 13–19 lat. W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym aplikować mogą organizacje
pozarządowe mające siedzibę w miejscowości do 20 tys. mieszkańców. W pierwszym etapie wnioskujący przygotowują diagnozę
środowiska lokalnego, w drugim (po odbyciu szkolenia) wybrane organizacje mogą składać projekty. Wspierane są inicjatywy,
które rozwijają u młodzieży umiejętności właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, samodzielnego i aktywnego planowania własnej przyszłości, pozyskiwania wsparcia społecznego, a także wzrostu przekonania o własnych możliwościach. Dotacje
w wysokości do 40 tys. zł przyznawane są na projekty trwające 15 miesięcy, realizowane ze stałą grupą minimum 25 osób w wieku
13–19 lat. Wszystkie informacje o programie można znaleźć na stronie: www.rownacszanse.pl.

Fundacje i inne źródła prywatne
Istotną możliwością uzyskania środków na pokrycie wkładu własnego w projektach dofinansowanych w Programie Kultura są
źródła prywatne. Taką szansę oferują działające w Polsce różnorodne fundacje grantodawcze. Nie ma tu miejsca, aby wymienić
wszystkie podmioty udzielające dotacji na projekty związane z kulturą, prezentujemy więc kilka wybranych fundacji, dla których
kultura od lat jest jednym z priorytetów.

W ramach programu „Bank Ambitnej Młodzieży” Fundacja Banku Zachodniego WBK dofinansowuje angażujące młodzież działania związane m.in. z kulturą, historią i dziedzictwem narodowym. Ze środków programu można realizować np. koncerty, wystawy,
spotkania, gry terenowe, inscenizacje i rekonstrukcje historyczne, tworzenie szkolnych izb pamięci, upamiętniających bohaterów
naszych czasów, czy konkursy historyczne. O dotacje w wysokości do 15 tys. zł mogą wnioskować wyłącznie instytucje lub organizacje zajmujące się pracą z młodzieżą lub na jej rzecz. Maksymalny czas realizacji projektu to 12 miesięcy. Terminy składania
wniosków na dany rok publikowane są na stronie Fundacji: www.fundacja.bzwbk.pl.

Fundacja im. Stefana Batorego od lat wspiera rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. „Równe Szanse” to jeden z programów realizowanych przez Fundację, którego zadaniem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, kulturalnych i rozwojowych
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Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego przyznaje dotacje w drodze konkursu „Na dobry początek!”, ogłaszanego przynajmniej raz w roku. Celem jest tu wsparcie inicjatyw edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku 3–5 lat, zamieszkujących tereny
wiejskie i małe miejscowości. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty niedziałające dla osiągnięcia zysku: stowarzyszenia,
fundacje, świetlice wiejskie, biblioteki, domy kultury, przedszkola i pozostałe instytucje działające dla dobra publicznego, posiadające osobowość prawną i zarejestrowane w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Więcej informacji można znaleźć na
stronie Fundacji: www.fundacja-steczkowskiego.pl (zakładka „Programy”).

Program grantowy „Akademia Orange” to ogólnopolski program Fundacji Orange, w ramach którego oferowane są granty w wysokości do 50 tys. zł na różnorodne działania w dziedzinie edukacji kulturalnej (m.in. opracowanie i testowanie innowacyjnych programów szkoleniowych). O grant mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, instytucje kultury, szkoły, uczelnie, biblioteki, domy
kultury, muzea, teatry, kina i galerie publiczne. Więcej informacji można znaleźć na stronie Fundacji: www.fundacja.orange.pl
(zakładka „Program grantowy edukacji kulturalnej”).

Inne źródła europejskie dostępne w Polsce
Możliwości dofinansowania projektów kulturalnych zapewniają także inne źródła europejskie: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Mechanizm Norweski. Są to instrumenty, w ramach których udzielana jest państwom-beneficjentom bezzwrotna pomoc finansowa przez państwa-darczyńców obszaru EOG: Norwegię, Liechtenstein i Islandię. Pierwsza
edycja tej pomocy objęła lata 2004–2009, druga przyznana została na lata 2009–2014. Wśród państw-beneficjentów i tym razem
jest Polska – otrzymamy 578 mln euro.
Celem Mechanizmów jest przede wszystkim przyczynianie się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych w obrębie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. System wydatkowania pomocy przyznanej Polsce jest jeszcze na etapie przygotowania.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które jest odpowiedzialne za wdrażanie programów, poinformowało, że w tej edycji Mechanizmów funkcjonować będzie 19 działań odpowiadających wyodrębnionym obszarom tematycznym. Wśród nich znajdą się programy
dotyczące: konserwacji i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego, promocji kultury i sztuki wśród szerokiej publiczności, zwiększania
świadomości na temat różnorodności kulturowej oraz umocnienia dialogu międzykulturowego, a także lokalnych i regionalnych
inicjatyw na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej. Wnioskodawcami mogą być podmioty prywatne
i publiczne (komercyjne lub nie), organizacje pozarządowe ustanowione jako podmiot prawny w Polsce oraz organizacje międzyrządowe działające w Polsce. Minimalna wartość dofinansowania wynosi 170 tys. euro. W ramach niektórych programów będzie
istniała możliwość ustanowienia Funduszu małych grantów, gdzie dofinansowanie wyniesie od 5 tys. do 250 tys. euro. Pierwsze
konkursy zostaną najprawdopodobniej ogłoszone w pierwszej połowie 2012 r. Informacje o Mechanizmach Finansowych EOG
i Norweskim zamieszczane są na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.eog.gov.pl.

Finansowanie kultury w Polsce i w Europie

Marcela Wasilewska

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga także posiada program dotacyjny, w ramach którego wspiera projekty instytucji
działających non profit na rzecz dobra publicznego w dwóch obszarach: edukacji i rozwoju lokalnego. Dofinansowanie można
uzyskać m.in. na projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego i tradycji oraz twórczości artystycznej dzieci i młodzieży (w tym
warsztaty, szkolenia, konkursy itp.). Fundacja nie określa maksymalnej ani minimalnej kwoty dotacji. Czas trwania projektu to
maksymalnie 12 miesięcy. Terminy składania wniosków na dany rok publikowane są na stronie Fundacji: www.citi.com/poland/
kronenberg/polish.

KULTURALNA UNIA EUROPEJSKA – PROGRAM KULTURA POD LUPĄ

Programy międzynarodowe
Wśród priorytetów działalności Fundacji PZU wymieniono wspieranie działań służących upowszechnianiu wiedzy o kulturze
i sztuce polskiej, wydarzeń artystycznych, a także artystów, twórców i uzdolnionej artystycznie młodzieży. W corocznym konkursie dotacyjnym „Wzbogacanie oferty edukacyjnej na terenach wiejskich i w małych miastach” dofinansowanie w wysokości do
90% kosztów projektu mogą uzyskać inicjatywy edukacyjne prowadzone na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tys.
mieszkańców), które rozbudzają w uczniach ciekawość świata, pasje i aktywność życiową, a także rozwijają ich zdolności. Maksymalna wysokość dotacji to 50 tys. zł. Projekt może trwać do 10 miesięcy. Informacje o wsparciu finansowym udzielanym przez
Fundację znajdują się na stronie: www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu.

Cele, jakie stawia przed sobą Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki to ułatwianie i promowanie rozwoju oraz bliskiej współpracy między czterema krajami wyszehradzkimi: Polską, Węgrami, Republiką Czeską i Słowacją oraz tymi krajami, a krajami Europy
Wschodniej, Bałkanów Zachodnich i Wschodniego Kaukazu. W ramach programów „Małe Granty” oraz „Granty Standardowe” Fundusz wspiera projekty dotyczące m.in. współpracy kulturalnej (np. festiwale, publikacje), wymian młodzieży (np. imprezy edukacyjne i kulturalne dla dzieci i młodzieży), promocji turystyki (np. przewodniki, prezentacje). Aplikować mogą organizacje pozarządowe,
miasta, szkoły i inne instytucje publiczne.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Funduszu: www.visegradfund.org.

Programy współpracy bilateralnej
Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami uzyskania dotacji w ramach inicjatyw bilateralnych, czyli między Polską a innym
krajem. Projekty w dziedzinie kultury mogą być objęte dofinansowaniem takich instytucji, jak m.in.: Polsko-Niemiecka Współpraca
Młodzieży (www.pnwm.org), Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (www.fwpn.org.pl), czy Polsko-Litewski Fundusz Wymiany
Młodzieży (www.plf.org.pl).
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Odrębne możliwości finansowania projektów związanych z kulturą zapewniają różnorodne programy finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Dotacje uzyskane w ich ramach nie mogą służyć jako wkład własny w projekcie dofinansowanym w Programie Kultura właśnie z tego powodu, że także pochodzą z tego samego budżetu unijnego. Poniższe źródła
prezentujemy więc jako wskazówkę, gdzie poza Programem Kultura można szukać funduszy na realizację projektów o charakterze
kulturalnym.
Wśród wielu różnorodnych programów ogólnounijnych na lata 2007–2013 warto zapoznać się z takimi, jak:
•

Program Europa dla Obywateli – promujący zaangażowanie obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w proces
integracji europejskiej (www.europadlaobywateli.pl)

•

Program Uczenie się przez całe życie – wspierający działania w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego (www.llp.org.pl)

•

Program Młodzież w Działaniu – dotyczący kształcenia pozaformalnego, adresowany do młodych ludzi i organizacji pracujących z młodzieżą (www.mlodziez.org.pl)

•

Program MEDIA 2007 – mający na celu wzmocnienie konkurencyjności europejskiego przemysłu audiowizualnego oraz dostępności europejskich dzieł audiowizualnych na rynku międzynarodowym (www.mediadeskpoland.eu)

•

7. Program Ramowy – największy w UE mechanizm finansowania i kształtowania badań naukowych (www.kpk.gov.pl)

Powyższe programy obejmują różne dziedziny, jednak w każdym z nich dofinansowanie mogą uzyskać szeroko rozumiane działania kulturalne, np. w projektach edukacyjnych, obywatelskich czy młodzieżowych.
Możliwości dofinansowania projektów oferują również programy współfinansowane ze środków UE w ramach unijnej polityki
spójności, czyli pomocy finansowej mającej na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych między regionami Unii. Fundusze dystrybuowane tą drogą dostępne są na poziomach krajowym i regionalnym.
W Polsce projekty kulturalne dofinansowane mogą być z takich programów ogólnokrajowych, jak: Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, a nawet Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich. Programy te zarządzane są przez instytucje rządowe.
Na poziomie regionalnym realizowane są tzw. regionalne programy operacyjne – oddzielnie dla każdego województwa (przygotowywane i realizowane przez urzędy marszałkowskie). Dodatkowo na poziomie pięciu regionów realizowany jest Program Rozwój
Polski Wschodniej, a na poziomach regionalnym i lokalnym częściowo wdrażany jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Beneficjenci wymienionych programów to m.in.: organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, jednostki administracji samorządowej
i rządowej, instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, instytucje otoczenia biznesu i rynku pracy, instytucje pomocy
i integracji społecznej, instytucje badawcze, naukowe i szkoleniowe.
Informacje o tych programach można znaleźć w portalu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl (programy poświęcone rozwojowi obszarów wiejskich i rybackich).
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Ważnym źródłem funduszy na projekty kulturalne są programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) – jednego z celów
polityki spójności UE, a także Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP).

W ramach EWT wyodrębniono trzy grupy programów: transgraniczne, transnarodowe i międzyregionalne. Projekty wspierane
w programach współpracy transgranicznej mają sprzyjać budowie wzajemnych powiązań ponad granicami i obejmują m.in.
wspieranie kultury i turystyki; ochronę dóbr naturalnych i dóbr kultury; rozwój i wspólne wykorzystanie infrastruktury, w szczególności w takich dziedzinach, jak kultura i edukacja; integrację społeczności lokalnych poprzez realizację wspólnych działań. Polska
uczestniczy w siedmiu programach tego typu: w trzech z Niemcami, po jednym z Czechami, Słowacją i Litwą oraz w programie
Południowy Bałtyk łączącym Polskę, Szwecję, Danię, Litwę i Niemcy.

Finansowanie kultury w Polsce i w Europie

Marcela Wasilewska

Inne możliwości finansowania projektów kulturalnych z programów unijnych

KULTURALNA UNIA EUROPEJSKA – PROGRAM KULTURA POD LUPĄ

Programy współpracy transnarodowej mają na celu m.in. zwiększanie atrakcyjności i konkurencyjności miast i regionów poprzez
wykorzystanie dziedzictwa kulturowego (w tym poprzez współpracę instytucji kultury i sztuki). Polska uczestniczy w dwóch programach: Programie Regionu Morza Bałtyckiego (razem z Danią, Estonią, Finlandią, Litwą, Łotwą, wybranymi regionami Niemiec,
Szwecją, jak również trzema państwami spoza UE: Norwegią oraz wybranymi regionami Białorusi i Rosji) oraz Programie dla Europy Środkowej (razem z Austrią, Czechami, Słowacją, Słowenią, Węgrami, a także wybranymi regionami Niemiec, Włoch i Ukrainy).

Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC koncentruje się na działaniach zmierzających do poprawy efektywności
polityki regionalnej poprzez promowanie innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochronę środowiska i zapobieganie
zagrożeniom (w tym ochrona dziedzictwa kulturowego). Obejmuje całe terytorium UE oraz Norwegię i Szwajcarię.

Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) to z kolei inicjatywa Komisji Europejskiej, której celem jest przede wszystkim rozwój współpracy między UE a państwami partnerskimi spoza Unii poprzez zapewnienie zintegrowanego i zrównoważonego
rozwoju regionalnego. Wśród kluczowych obszarów wsparcia znalazły się: wzmacnianie dialogu między kulturami oraz inicjowanie i rozwijanie kontaktów bezpośrednich między mieszkańcami. Polska uczestniczy w dwóch programach tego typu: z Białorusią
i Ukrainą oraz z Litwą i Rosją.
O dofinansowanie w programach EWT i EISP mogą ubiegać się m.in.: jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, izby
gospodarcze, izby handlowe, izby rzemieślnicze, szkoły wyższe, instytucje publiczne prowadzące działalność edukacyjną lub badawczą, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, euroregiony, agencje rozwoju regionalnego,
inkubatory przedsiębiorczości i organizacje turystyczne.
Informacje o programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa można
znaleźć na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.ewt.gov.pl.
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INWESTUJĄ W KULTURĘ
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Dr Kathinka Dittrich van Weringh
Pracowała dla Goethe-Institut i była jego dyrektorem-założycielem w Moskwie. Później była szefową wydziału
kultury w Kolonii, a następnie prezesem Europejskiej
Fundacji Kultury z siedzibą w Amsterdamie. Obecnie
jest niezależnym konsultantem, skupia się na polityce
kulturalnej w obrębie Europy i w innych krajach.
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Wszystkie fundacje istniejące w Europie, publiczne i prywatne, podlegają prawu krajowemu. Jak na razie nie ma europejskiego prawa regulującego ich funkcjonowanie.
W konsekwencji ich status prawny może być bardzo różny, nie istnieją też żadne zachęty do tworzenia fundacji paneuropejskich. Górę bierze myślenie narodowe i narodowe interesy. Niektóre kraje, jak np. Francja, uważają, że wszystkie zadania powinno
przekazać się państwu; nic więc dziwnego, że w tak dużym, zcentralizowanym kraju
jest tak niewiele fundacji. Z drugiej strony, w zdecentralizowanych Niemczech powoływane są niezliczone fundacje, pomimo znaczących wydatków państwa na różnych szczeblach. Niewielkie wydatki państwowe na filantropię w Turcji są powodem,
dla którego kilka fundacji zyskało tam ogromne znaczenie.
W krajach anglosaskich, m.in. w Wielkiej Brytanii, strukturę organizacyjną fundacji zastosowano do prawie wszystkich dotowanych instytucji i inicjatyw kulturalnych, takich jak muzea, teatry i orkiestry. Przekonująca idea stojąca za tą koncepcją jest taka, że
więcej administracyjnej swobody i elastyczności oznacza mniej biurokracji. Stworzona zostaje iluzja, że skutkiem będzie bardziej
niezależna polityka kulturalna kreowana przez władze lokalne, regionalne i krajowe. Takie publiczne fundacje nie są instytucjami
oferującymi dotacje, lecz szukającymi pieniędzy: wszystkie muszą walczyć o swoje roczne budżety, zależą też od zmieniających
się rządów i sponsorów. Pod względem treści mogą być – i często są – zorientowane na kontakty międzynarodowe, jeśli tylko
jest to zgodne z wolą polityczną i uzgodnionym budżetem. Geograficznie najczęściej skupiają się na sprawach lokalnych czy
regionalnych.
Liczne publiczne fundacje kulturalne, ustanowione i finansowane przez rządy krajowe lub regionalne, mają ograniczenia, jeśli
chodzi o ogólnoeuropejskie działania kulturalne czy przyznawanie dotacji poza własnym obszarem geograficznym. Weźmy
przykład dość bogatej organizacji Kulturstiftung des Bundes, Federalnej Fundacji Kultury (www.kulturstiftung-bund.de). Fundacja
ta angażuje się aktywnie w paneuropejską działalność kulturalną, głównie w kierunku wschodnim, ale jej jasno zdefiniowanym
geograficznym centrum uwagi są Niemcy, a jej władze składają się głównie z krajowych polityków. Ponadto istnieją fundacje
kulturalne szesnastu niemieckich landów, i to one, a nie rząd centralny, decydują o polityce kulturalnej. „Jest wiele możliwości w zakresie europejskiej współpracy kulturalnej” – usłyszałam od Dyrektora Generalnego Kunststiftung NRW, Fundacji Sztuki
niemieckiego landu Nadrenia Północna-Westfalia (www.kunstiftungnrw.de). „Musi jednak być jakiś związek z naszym regionem
oraz zgodę muszą wyrazić nasze organy nadzorujące”. Organy te składają się głównie z polityków regionalnych. To samo ty-
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czy się krajowych i regionalnych fundacji publicznych w innych państwach – zdecentralizowana Hiszpania jest tu doskonałym
przykładem.
Czy fundacje prywatne, które na ogół mają własny kapitał i nie zależą od chwilowej politycznej woli, oferują więcej możliwości poszukującym dotacji artystom i operatorom kulturalnym na terenie Europy? Przede wszystkim można by spytać, na ile te fundacje
rzeczywiście są niezależne. Kto zasiada w ich władzach? W jakim stopniu stojące za większością z nich komercyjne firmy czy
banki wywierają wpływ na realizację ich głoszonej misji?
Ta niekończąca się dyskusja jest tematem samym w sobie. Fundacje te jednak rzeczywiście oferują wiele możliwości dotacyjnych. I nie tylko w zakresie dotacji: niezależne fundacje również inicjują, finansują i prowadzą własne programy. Należy jeszcze
pamiętać o dwóch sprawach. Po pierwsze wydają one do 90% swoich środków na przedsięwzięcia lokalne, regionalne i krajowe
– bez względu na to, jak bardzo europejskie byłyby ich treści – w ramach państw, w których się znajdują. Jest to niewątpliwie
prawdziwe w odniesieniu do wielu fundacji, jakie założyły banki oszczędnościowe, głównie w Hiszpanii, Włoszech i Niemczech.
Po drugie ich misje obejmują szeroki zakres tematów. Sztuka i kultura nie są priorytetem, choć mogą uzupełniać inne wyszczególnione cele, jak (by wymienić jedynie kilka) edukacja, szkolenie zawodowe, prawa człowieka, swoboda wyrażania się, spójność
społeczna, budowanie zdolności w wielu obszarach, problemy ochrony środowiska, rozwój, badania medyczne i inne, młodzież,
czy sport. Wszystkie te zagadnienia mają związek z kulturą w szerokim znaczeniu tego słowa – jak wobec siebie postępujemy
w danym społeczeństwie, lecz niekoniecznie z jej węższym rozumieniem jako działalności związanej ze sztuką.

Finansowanie kultury w Polsce i w Europie

Dr Kathinka Dittrich van Weringh

Liczba fundacji zwiększa się gwałtownie w całej Europie. W Europie ŚrodkowoWschodniej wzrost ten następuje wolniej niż na Zachodzie z powodu odmiennych
doświadczeń politycznych, gospodarczych i społecznych w krajach „komunistycznych” i „kapitalistycznych” po II Wojnie Światowej. Od 1989 r., po upadku muru
i zjednoczeniu Europy, różnice te zmniejszają się, choć istnieją nadal. Jednak nawet
w Europie Zachodniej, która ma dłuższą tradycję istnienia fundacji, nie ma zgodności
co do roli, jaką powinny spełniać w społeczeństwie oraz jaki status prawny najlepiej
służyłby tej roli.

KULTURALNA UNIA EUROPEJSKA – PROGRAM KULTURA POD LUPĄ

Tak naprawdę jest bardzo niewiele fundacji zajmujących się głównie sztuką i jednocześnie działających szerzej w Europie – czy
chociaż w obrębie jasno określonego regionu Europy.
Założona w 1954 r. Europejska Fundacja Kultury (ECF, www.eurocult.org) z siedzibą w Amsterdamie jest jak na razie jedyną fundacją prawdziwie kulturalną i prawdziwie europejską. Działa w Europie jako całości i w regionach graniczących z Europą. Ta europejskość ma też swoje odbicie w składzie struktur zarządzających i doradczych. ECF wspiera przede wszystkim oddolne inicjatywy
artystyczne, a nie publiczne instytucje kultury, które mają inne źródła dochodu i są powiązane z innymi organizacjami europejskimi czy międzynarodowymi. Według słów samej fundacji „Program dotacji ECF pobudza ponadnarodową współpracę kulturalną,
ekspresję artystyczną oraz mobilność artystów i innych działaczy kultury”. Fundacja wspiera wszelkie rodzaje ekspresji artystycznej i kulturalnej: muzykę, sztuki plastyczne, teatr, taniec, film, dokument, multimedia, fotografię, projektowanie, modę i budowanie
kompetencji kulturalnych. Zasady przewodnie to: wiązanie polityki z praktyką, łączenie źródeł wiedzy i inicjowanie zmian poprzez
sztukę i kulturę.
Innym budującym przykładem jest Allianz Kulturstiftung, Fundacja Kultury Allianz (www.allianz-kulturstiftung.de), założona w Monachium w 2000 r. i działająca nie tylko w Niemczech („Zakresem działania jest Europa”). Fundacja promuje i sponsoruje sztukę,
szczególnie literaturę i przekłady, nową muzykę i sztukę współczesną, ale także inne przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne,
najlepiej angażujące młodzież. Program dotacji wspiera „głównie przedsięwzięcia współpracy międzynarodowej i międzykulturowej [...] skutecznie promujące proces integracji europejskiej i mające długofalowe oddziaływanie”.
Również ze sztuką związana jest ERSTE Stiftung, Fundacja ERSTE (www.erstestiftung.org), założona w Wiedniu w 2003 r., ale mająca swe korzenie w XIX-wiecznym austriackim banku oszczędnościowym. Geograficznie ERSTE skupia się na Austrii oraz Europie
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A co ze wszystkimi innymi, przeważnie zamożniejszymi fundacjami niezależnymi, które oferują subwencje, stypendia i nagrody,
które wspierają badania kulturowe i debaty intelektualne, i które czasami dają wsparcie przedsięwzięciom artystycznym? Wśród
tych, których o wiele szersza misja obejmuje też element artystyczny są:
• Compagnia di San Paolo w Turynie (www.compagnia.torino.it)
• Fondazione Adriano Olivetti w Rzymie (www.fondazioneadrianoolivetti.it)
• Robert Bosch Stiftung w Stuttgarcie (www.bosch-stiftung.de)
• Fundacao Calouste Gulbenkian w Lizbonie (www.gulbenkian.pt)
• Körber Stiftung w Hamburgu (www.koerber-stiftung.de)
• Institusjonen Fritt Ord w Oslo (www.friott-ord.no)
• Stiftelsen Rijksbanken Jubileumsfond w Sztokholmie (www.rj.se)
• Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie (www.fwpn.org.pl)

Finansowanie kultury w Polsce i w Europie

Dr Kathinka Dittrich van Weringh

Środkowej i Południowo-Wschodniej. Jej obszary programowe – sprawy społeczne, kultura i Europa – są blisko ze sobą powiązane.
Jeśli chodzi o kulturę, fundacja ta „bada i dokumentuje wzajemne relacje i różne praktyki w życiu i kulturze Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, w celu ułatwienia wspólnej przyszłości [... oraz] wspierania własnych inicjatyw i niezależnych przedsięwzięć,
promowania struktur i budowania sieci. Szczególny nacisk kładzie się na propagowanie sztuki, kultury i literatury współczesnej”.

KULTURALNA UNIA EUROPEJSKA – PROGRAM KULTURA POD LUPĄ

W odróżnieniu od fundacji w innych państwach Zachodniej Europy, geograficzny zasięg działania większości fundacji niemieckich
bliższy jest Europie Środkowej i Wschodniej.
Każdy poszukujący dotacji w dziedzinie sztuki, polityki kulturalnej czy badań nadal poczuje się zagubiony. Przedzierając się przez
tę dżunglę informacyjną, ten ktoś będzie zadawał sobie pytanie: „Gdzie ja pasuję?”.
Jedna możliwość to przejrzeć profile niezależnych organizacji kulturalnych. Największe, pochodzące ze wszystkich narodów
Europy, zorganizowały się w ramach Europejskiego Centrum Fundacji z siedzibą w Brukseli (www.efc.be), które jest „platformą
dla niezależnych fundatorów działających w Europie i wraz z nią”. Wszyscy członkowie w skrócie opisują swoje tło historyczne, misję, zasięg geograficzny, obszary programowe i dane do kontaktu. Przeszukanie tego wykazu może być korzystne, choć
czasochłonne.
By sprostać potrzebom informacyjnym artystów, inicjatyw artystycznych i operatorów kulturalnych w całej Europie, Europejska Fundacja Kultury powołała portal cyfrowy LabforCulture (www.labforculture.org), który rozpoczął działalność w 2006 r. LabforCulture został opracowany wspólnie ze stowarzyszeniem europejskich organizacji pozarządowych Culture Action Europe
(www.cultureactioneurope.org), a współfinansowany był przez kilka niezależnych fundacji i rządów państw oraz (ostatecznie) Komisję Europejską. Działający w sześciu językach, w tym po polsku, portal LabforCulture ułatwia współpracę artystyczną w ramach
szerszej Europy, szczególnie w zakresie inicjatyw oddolnych. Czyni to przez sporządzanie map sytuacji kulturalnych organizacji
pozarządowych w poszczególnych regionach Europy. Proponuje źródła finansowania dla paneuropejskiej współpracy kulturalnej,
pokazuje najlepsze przykłady oraz interaktywnie zaprasza do zamieszczania opinii i propozycji. Podaje też linki do sekcji „Finansowanie Kultury” przygotowanej przez Compendium (www.culturalpolicies.net), powstałą dzięki Radzie Europy stronę internetową
porównującą politykę kulturalną w szerszej Europie.
W dotacyjnej dżungli przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w Europie jednak jest jakieś jasne światło wskazujące drogę.
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DZIAŁAJ NA RZECZ
KULTURY W EUROPIE!
KAMPANIA WE ARE MORE
Ewa Majczak
Ukończyła studia licencjackie z zakresu zarządzania
i magisterskie z Antropologii. Pracowała dla belgijskiej agencji
rozwoju, a także dla Komisji Europejskiej w Mali w obszarze
kultury. Od ponad dwóch lat współpracuje z Culture Action
Europe – europejską platformą na rzecz rozwoju kultury
i sztuki reprezentującą w debatach europejskich głos ponad
50 000 działaczy kultury.
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Jakie są nasze argumenty?

we are more – act for culture in Europe to ogólnoeuropejska kampania mająca na celu mobilizację sektora kultury do walki o zwiększenie roli kultury i sztuki w rozwoju naszych społeczeństw. Kampania postuluje, aby kultura i sztuka, dziedzictwo kulturowe, edukacja oraz
ochrona środowiska zostały uznane za kluczowe obszary, w które Unia Europejska powinna
inwestować w latach 2014–2020, jeżeli chce osiągnąć swoje cele w zakresie realizacji wzrostu
gospodarczego i zapewnić, by Europa pozostała dobrze prosperującą demokracją.

Kampania we are more zbudowana jest wokół trzech zagadnień: Dlaczego kultura? Dlaczego Europa? Dlaczego teraz?

Kto stoi za kampanią?
Kampania została zainicjowana przez Culture Action Europe w strategicznym partnerstwie z Europejską Fundacją Kultury (ang. European Cultural Foundation). Culture Action Europe jest sieciową organizacją pozarządową oraz platformą polityczną zrzeszającą
instytucje, działaczy oraz operatorów kultury i sztuki z całej Europy. Organizacja została założona w 1992 roku, by reprezentować
interesy swoich członków przy UE. Dzisiaj organizacja liczy ponad 100 członków – organizacji działających na poziomie lokalnym,
regionalnym, krajowym, a także europejskim. W ten sposób Culture Action Europe reprezentuje ponad 80 000 organizacji i artystów z całej Europy.
Działania Culture Action Europe skupiają się na wpływaniu na decydentów politycznych na szczeblu europejskim w celu zapewnienia lepszego wsparcia – zarówno jakościowego, jak i ilościowego – dla kultury i sztuki w politykach unijnych.

Jakie są cele kampanii?
Głównym założeniem kampanii we are more jest mobilizacja sektora kultury do działań lobbistycznych w celu zwiększenia roli
kultury w społeczeństwie. To założenie przekłada się na dwa konkretne cele działań lobbingowych w ramach polityk europejskich,
które dotyczą, po pierwsze wysokości budżetu, formy i treści nowego programu UE w dziedzinie kultury – dziś już wiadomo, że
będzie on nosił nazwę „Kreatywna Europa”; po drugie zagwarantowania wsparcia dla działań artystycznych i kulturowych w nowej
polityce spójności UE.

Skąd nazwa we are more?
Wybraliśmy nazwę we are more (ang. jest nas więcej/jesteśmy czymś więcej), ponieważ w pozytywny sposób komunikuje ona
wielość i różnorodność dróg, poprzez które pojedyncze osoby, grupy, całe społeczności oraz organizacje z sektora kultury i sztuki
przyczyniają się do rozwoju naszych społeczeństw – często bardziej niż jest dostrzegalne na pierwszy rzut oka!

Dlaczego kultura?
Dostęp do kultury i wolność wyrazu artystycznego to fundamentalne prawa i główne składowe wszystkich społeczeństw demokratycznych. Sztuka i kultura generują wartości same w sobie – wzbogacają nasze życie, kształcą empatię, rozwijają kreatywność
oraz zdolność obserwacji i rozumienia świata, a także – w sposób pośredni – są katalizatorami edukacji, wspomagają budowę
przestrzeni dla innowacji, przyczyniają się do budowania lokalnych społeczności, integracji społecznej, rozwoju regionalnego,
spójności terytorialnej, a nawet wzrostu gospodarczego. Obydwa rodzaje wartości kultury muszą być odpowiednio mierzone
i brane pod uwagę w decyzjach politycznych oraz finansowych.

Finansowanie kultury w Polsce i w Europie

Ewa Majczak

Czym jest we are more?

Dlaczego Europa?
Unia Europejska jest transgraniczną przestrzenią, która została zbudowana również na wartościach, takich jak współpraca, demokracja i solidarność. W kołach europejskich działaczy kultury powtarzane są często słowa jednego z ojców-założycieli Unii: „jeśli
mógłbym zacząć jeszcze raz, to zacząłbym od kultury”. Prawdziwość tych słów była wielokrotnie podważana, lecz nie możemy
zaprzeczyć, że Unia to również projekt kulturowy. Sztuka i kultura zawsze były centralnym punktem europejskiej historii. Kultura,
dziedzictwo kulturowe i sztuka ilustrują naszą kulturową różnorodność. Otwierają fizyczną i mentalną przestrzeń dla indywidualnej i zbiorowej wyobraźni, stanowiąc narzędzie pomagające nam w lepszym zrozumieniu międzykulturowej rzeczywistości.
Te kulturowe wymiary muszą być lepiej uwzględnione w przyszłych politykach, również dlatego, że zgodnie z ostatnimi statystykami ponad 90% Europejczyków uważa, że kultura powinna odgrywać istotną rolę w Unii.

Dlaczego teraz?
Unia Europejska prowadzi obecnie negocjacje budżetowe, które zdecydują o podziale środków w latach 2014–2020. Przygotowywane są także rozporządzenia dotyczące kształtu przyszłych programów i polityk. Ponieważ inwestycje budżetowe odzwierciedlają priorytety polityczne, jeśli chcemy, żeby pośród nich znalazła się również kultura, sztuka i dziedzictwo kulturowe, musimy
podjąć odpowiednie kroki już teraz. Zwłaszcza, iż w czasach kryzysu gospodarczego często właśnie finansowanie kultury zostaje
okrojone w celu skoncentrowania się na ważniejszych – z punktu widzenia decydentów – wydatkach, takich jak zatrudnienie czy
wzrost gospodarczy. Pamiętajmy jednak, że to właśnie kultura i sztuka generują zatrudnienie większe niż przemysł samochodowy (ich udział w PKB Unii to aż 2,6%) oraz są katalizatorami rozwoju w wielu innych sektorach polityki państw członkowskich,
przyczyniając się do wzrostu gospodarczego.
Należy też zwrócić uwagę na fakt, iż obecnie kultura zajmuje tak nieznaczne miejsce w budżecie Unii (bezpośrednie wydatki
z budżetu UE na kulturę to jedyne 0,05%!), że ich zmniejszenie czy zwiększenie nie wpłynęłoby znacząco na kształt całego budżetu. Wręcz przeciwnie, relatywnie niewielka w nią inwestycja może przynieść ogromne korzyści!
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Wykorzystując tę linię argumentów chcemy przekonywać polityków i decydentów politycznych do inwestycji w działania kulturowe i artystyczne. Środki na kulturę i sztukę powinny koncentrować się zwłaszcza na dwóch obszarach, które są konkretnymi
celami kampanii.
Pierwszym z nich jest obecny Program Kultura – jedyny program UE bezpośrednio skierowany do sektora kultury. Całkowity budżet tego programu na lata 2007–2013 to 400 mln euro. Kampania we are more stawia sobie za cel nie tylko by przyszły program
posiadał większe zasoby finansowe, ale także by był odważniejszy w swojej formie i treści, wspomagając artystyczne projekty międzynarodowe o charakterze eksperymentalnym i innowacyjnym. Postuluje także, aby był łatwiej dostępny dla większej
puli aktorów i operatorów kultury. Na program Kreatywna Europa złoży się obecny Program Kultura (2007-2013) oraz programy
MEDIA i MEDIA Mundus. W jego ramach powołany zostanie także fundusz wspomagający przemysły kreatywne. W tym kontekście,
ważne będzie zapewnienie równomiernego podziału całego budżetu, przypadającego na program Kreatywna Europa, pomiędzy
różnorodnych przedstawicieli sektora, począwszy od niezależnych artystów, poprzez organizacje pozarządowe, na przemysłach
kreatywnych skończywszy.
Drugim celem kampanii jest zapewnienie wsparcia dla kultury w polityce spójności, a zwłaszcza w ramach tzw. funduszy strukturalnych. Jest to niezwykle ważny obszar, ponieważ to właśnie z tego źródła pochodzi największe finansowe wsparcie. Jest to aż
6 bln euro czyli 1,7% całej sumy przeznaczonej na politykę spójności, która sama w sobie jest drugim, po rolnictwie, największym
wydatkiem Unii. Do tej pory wsparcie finansowane w ramach polityki spójności skupiało się głównie na kulturze postrzeganej
poprzez pryzmat turystyki, infrastruktury i dziedzictwa narodowego. Kampania we are more stara się, by w przyszłej polityce
spójności kultura i jej udział w rozwoju lokalnym i regionalnym został szerzej pojęty.

podpowiada, jak najskuteczniej wspierać kampanię. Innymi słowy jest to swoisty przewodnik po lobbowaniu na rzecz kultury
i sztuki. Publikacja dostępna jest w wielu językach, w tym po polsku.
Najprostszą drogą do poparcia założeń kampanii jest złożenie podpisu pod naszym manifestem. Do tej pory podpisało się już pod
nim ponad 20 000 osób – nie tylko przedstawicieli sektora kultury i sztuki, ale także obywateli, odbiorców działań artystycznych
i wielu polityków.

No właśnie polityków!
Prawie rok temu przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barosso w treści wiadomości przygotowanej na otwarcie
kampanii zadeklarował jej poparcie. Teraz, kiedy negocjacje budżetowe oficjalnie się rozpoczęły, a propozycje programowe polityki spójności i programu Kreatywna Europa są publikowane, ważne jest wznowienie podobnych deklaracji i dotrzymywanie
złożonych obietnic. To, jaka będzie propozycja budżetowa dla kultury na lata 2014–2020 zostanie zadecydowane w negocjacjach
w ciągu następnych dwóch lat. To samo dotyczy miejsca kultury w polityce spójności oraz kształtu programu Kreatywna Europa.
Dlatego zachęcamy wszystkich do zaangażowania się w kampanię we are more już teraz. Dołączcie do nas, by pokazać, że rzeczywiście jest nas więcej, i że jesteśmy czymś więcej – we are more, act for culture in Europe!
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Konkretne cele kampanii
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Podpisz manifest już dziś i poproś rodzinę, znajomych, wszystkich tych, dla których kultura jest ważna o zrobienie tego samego!
www.wearemore.eu/manifesto
Odwiedź stronę kampanii we are more w angielskiej i polskiej wersji językowej: www.wearemore.eu oraz www.wearemore.pl.
Członkowie Culture Action Europe w Polsce: Fabryka Sztuki w Łodzi, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, Międzynarodowe
Centrum Kultury w Krakowie, Arteria Foundation w Zabrzu.

Działaj z nami!
By osiągnąć zamierzone rezultaty kampania we are more musi mieć odpowiednie wsparcie. Liczy się poparcie każdego, kto zgadza się z jej postulatami. Kampania działa na zasadzie open source, zatem jest ona otwarta dla wszystkich. Jako że kompetencje
ds. kultury pozostają w zakresie wyłącznych kompetencji poszczególnych państw członkowskich, a UE może tylko uzupełniać
i wspomagać te działania, we are more jest prowadzona zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym.
Przykładem akcji lobbingowej kampanii jest reakcja na propozycję budżetową Komisji Europejskiej (KE). Zaraz po jej opublikowaniu
kampania we are more przygotowała opinię, która została przesłana poprzez sieć naszych członków i partnerów do decydentów
politycznych w różnych instytucjach UE. Rola ugrupowań krajowych jest tu niezbędna, ponieważ to one kontaktują się z politykami z poszczególnych krajów i regionów, a także dostosowują pozycję kampanii do swoich realiów. Podobne działania będziemy
podejmować obecnie, publikując opinię na temat propozycji polityki spójności i programu Kreatywna Europa i prowadząc akcje
lobbingowe.
Ważnym narzędziem ułatwiającym zaangażowanie się w nasze działania jest tzw. Przewodnik po kampanii (ang. Message Book).
Jest to krótka i napisana przystępnym językiem publikacja, która pozwala bliżej zapoznać się z naszymi argumentami, a także
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KULTURALNA UNIA EUROPEJSKA – PROGRAM KULTURA POD LUPĄ

Finansowanie kultury w Polsce i w Europie
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DZIAŁAJ NA RZECZ KULTURY W EUROPIE! KAMPANIA WE ARE MORE

Ewa Majczak
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