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Zdobądź grant na działania z zakresu edukacji kulturowej w ramach Struktur Kultury
____________________________
Ponad 150 tysięcy złotych – tyle wynosi budżet tegorocznej edycji konkursu grantowego programu
Struktury Kultury realizowanego w województwie kujawsko-pomorskim przez Teatr Polski im.
Hieronima Konieczki w Bydgoszczy w ramach ogólnopolskiego działania Narodowego Centrum Kultury
w Warszawie “Bardzo Młoda Kultura”. Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej
mogą otrzymać osoby fizyczne związane z kulturą lub oświatą. Nabór trwa do 15 lutego.
Struktury Kultury to systemowy program wspierania edukacji kulturowej w województwie
kujawsko-pomorskim, którego operatorem jest Teatr Polski w Bydgoszczy. To już druga edycja
programu grantowego, w ramach którego dofinansowanie otrzymać mogą przedsięwzięcia z zakresu
edukacji kulturowej opracowane przez zespoły złożone z minimum jednego przedstawiciela oświaty i
jednego kultury, którzy wspólnie zrealizują swoje projekty.
Zachęcamy do nieszablonowych, odważnych realizacji, ale też silnie osadzonych w lokalnym
kontekście. Będziemy doceniać przekraczanie jak największej ilości granic (np. pokoleniowych,
geograficznych, instytucjonalnych) - mówi Wiktoria Szczupacka koordynatorka programu Struktury
Kultury.
W 2017 roku przyznane zostaną dofinansowania w ramach dwóch kategorii projektów: małe, których
kwota dofinansowania wyniesie do 8 tysięcy złotych oraz duże, na które otrzymać można do 12 tysięcy
złotych. Warunkiem umożliwiającym złożenie wniosku o dofinansowanie jest udział w warsztatach,
które odbędą się w terminie 4-26 marca. Realizacja zwycięskich projektów nastąpi w terminie od 15
maja do 20 października. Do udziału w konkursie mogą przystąpić wyłącznie osoby fizyczne
mieszkające i prowadzące działalność edukacyjną lub kulturalną w województwie kujawsko-pomorskim:
pedagodzy, nauczyciele, bibliotekarze, animatorzy, trenerzy, artyści, liderzy lokalnych społeczności,
projektanci działań społecznych, kuratorzy. Osoby na co dzień pracujące w szkołach, domach i
ośrodkach kultury, instytucjach kultury i artystycznych, organizacjach pozarządowych, spółdzielniach,
ale także osoby niezwiązane z żadną instytucją.
Struktury Kultury dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo
Młoda Kultura, Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Miasta Bydgoszczy. Szczegółowe
informacje oraz formularz znajdują się na stronie www.struktury-kultury.pl
Nabór trwa do 15 lutego. FORMULARZ
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