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Konkurs „Sieć Kultury 2017” na działania z zakresu edukacji kulturowej w województwie pomorskim
____________________________
„Sieć Kultury” ogłasza II edycję konkursu na najlepsze projekty edukacyjno-kulturowe w województwie
pomorskim w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura”. Wydarzenie
skierowane jest do osób, które zajmują się edukacją kulturową indywidualnie, w grupach nieformalnych,
w instytucjach czy organizacjach pozarządowych, w szczególności do nauczycieli, pracowników domów
kultury, bibliotek, teatrów, muzeów, edukatorów i animatorów kultury, którzy pragną przystąpić do
Konkursu “Sieć kultury 2017”.
Program finansowania zakłada realną, partnerską współpracę przedstawicieli sfery kultury z
przedstawicielami placówek oświatowo-edukacyjnych.
W drodze konkursu wyłonione zostaną:
2 projekty „duże” (maksymalne dofinansowanie — 20 tys. zł brutto),
8 projektów „małych” (maksymalne dofinansowanie — 5 tys. zł brutto).
Duże dofinansowanie jest przeznaczone dla doświadczonych realizatorów; małe – dla początkujących,
którzy dodatkowo otrzymają wsparcie w postaci mentora, czyli osoby doradzającej podczas realizacji
projektu.
Uczestnicy konkursu muszą wziąć udział w szkoleniu z zakresu edukacji kulturowej i budowy
partnerstw między sektorami edukacji i kultury.
Do wyboru są trzy terminy tego samego szkolenia (należy wybrać jeden): 24–25
lutego, 3–4 marca, 10–11 marca. Wyboru dokonuje się poprzez wypełnienie
formularza rejestracyjnego w okresie od 13 stycznia do 13 lutego 2017. Formularz
ten znajduje się na stronie — http://bit.ly/2jqKs7m. Szkolenie jest bezpłatne. Organizator zapewnia
wyżywienie, nocleg w pokojach 2, 3 i 4-osobowych, a także zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
Uczestnicy pokrywają jedynie koszt dojazdu na miejsce szkolenia, czyli do Centrum Edukacji
Nauczycieli (al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk).
O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje wartość merytoryczna odpowiedzi na pytania zawarte w
formularzu. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.
Działania zaplanowane w projekcie muszą odbyć się na obszarze województwa pomorskiego w okresie
od 1 maja do 15 października 2017 roku.
Projekt musi dotyczyć edukacji kulturowej, a także opierać się na partnerskiej współpracy między
sektorami oświaty i kultury. W projekcie muszą uczestniczyć przynajmniej jeden przedstawiciel sektora
kultury i przynajmniej jeden przedstawiciel sektora edukacji.
Termin składania wniosków upływa 31 marca 2017 roku o godzinie 17:00. Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi w terminie do 14 kwietnia 2017 roku.
Więcej informacji na stronie www.sieckultury.pl
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