Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło
nabór wniosków do Programu Ministra Promocja Kultury
Polskiej za Granicą 2016 – Promesa
Departament Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego serdecznie zachęca wszystkie uprawnione
podmioty do składania wniosków o dofinansowanie projektów, których celem jest promocja polskiej kultury za granicą, kreowanie
pozytywnego wizerunku Polski a także trwałe zakorzenienie wśród zagranicznych odbiorców znajomości dorobku artystycznego
i intelektualnego Polski i Polaków.
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Po raz pierwszy Program MKiDN
Promocja Kultury Polskiej za Granicą 2016
– Promesa uwzględnia dwuetapową
procedurę naboru. Oznacza to,
że do 31 stycznia 2015 roku
wnioskodawcy przedstawiają jedynie
wstępną koncepcję projektu, która
podlega ocenie ekspertów. Pozytywnie
ocenione projekty przechodzą do
drugiego etapu, w którym do 30 kwietnia
2015 roku oczekujemy na uzupełnione
koncepcje.

Poszerzony został także krąg

uprawnionych wnioskodawców.
O dofinansowanie w ramach Programu
mogą ubiegać się:

Nowością jest także

a

dwuletni tryb
realizacji projektów
– w roku 2015 można
realizować działania
przygotowawcze, natomiast
w 2016 roku właściwe
zadanie.

b

 amorządowe instytucje kultury
s
– z wyjątkiem instytucji
współprowadzonych przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
i jednostki samorządu terytorialnego;
organizacje pozarządowe;

c podmioty prowadzące działalność

gospodarczą;
d

państwowe uczelnie artystyczne.

W ramach programu Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań w obrębie trzech działań, odzwierciedlających
priorytety geograficzne MKiDN:
	
Kraje Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina)
– kwota do rozdysponowania to 2 500 000 zł
	
Kraje Rady Państw Morza Bałtyckiego (Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia,
Rosja i Szwecja) – 2 880 000 zł
	
Pozostałe kraje świata, w tym o statusie priorytetowym – Albania, Chorwacja, Macedonia, Serbia, Austria, Czechy,
Słowacja, Węgry i Chiny – 3 970 000 zł

Minimalna kwota dofinansowania
to 25 000 zł, maksymalna to 500 000 zł.

Termin składania wniosków:
31 stycznia 2015 r.

UWAGA: Nowy, promesowy, tryb Programu Ministra Promocja Kultury Polskiej za Granicą
będzie od 2015 r. jedynym obowiązującym trybem dofinansowania projektów promujących
polską kulturę za granicą przez MKiDN. Obecny nabór jest jedynym dla projektów
realizowanych w 2016 r.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o Programie, w tym z regulaminem, wytycznymi oraz zaleceniami
dodatkowymi, na stronie internetowej MKiDN:

http://mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/promocja-kulturypolskiej-za-granica-2016---promesa.php

