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UCHWAŁA NR 3421/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru do Programu „Kultura w drodze” 

Na podstawie art. 41, ust.1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego, uchwala co następuje: 

§ 1.  

1. Ogłasza się nabór do Programu „Kultura w drodze”, którego celem jest nawiązanie współpracy 

pomiędzy twórcami i animatorami kultury a samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz współtworzenie 

wydarzeń i treści kulturowych, a także ich popularyzacja w ramach portalu „Kulturaupodstaw.pl”. 

2. Przewidywana łączna wartość środków do wydatkowania w ramach Programu wynosi 

300.000,00 zł. 

§ 2.  

Regulamin Programu „Kultura w drodze”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, zostanie podany do 

wiadomości publicznej poprzez portale:  www.umww.pl   oraz kulturaupodstaw.pl. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak

http://www.umww.pl/
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Uzasadnienie do uchwały Nr 3421/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 marca 2021 r. 

Kultura w drodze to program, który ma na celu ożywienie współpracy artystów 

i animatorów kultury z samorządem Województwa Wielkopolskiego, gdzie osoby fizyczne będą mogły 

zgłosić propozycję realizacji działań w miejscach oddalonych od centrów kultury, a następnie opublikować 

relację z ich przeprowadzenia na portalu Kulturaupodstaw.pl. Wsparcie tego rodzaju działań ma znaczenie 

szczególnie dziś, gdy na skutek zagrożenia wirusem COVID-19 ograniczona została wszelka działalność 

w sferze kultury. 

 W złej sytuacji finansowej znalazło się zatem wielu wielkopolskich artystów 

i animatorów kultury, którzy nie mogąc pracować bezpośrednio dla odbiorców swoich działań, utracili 

nie tylko życiową motywację, ale przede wszystkim możliwość zarobkowania. Program „Kultura w drodze” 

umożliwia podjęcie działań kulturalnych, skierowanych do mieszkańców mniejszych ośrodków we 

współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami kulturalnymi. 

 Środki na realizację Programu „Kultura w drodze” w wysokości 300.000 zł zostały zabezpieczone 

w ramach działu 921, rozdziału 92195 § 4170. 

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Załącznik do uchwały Nr 3421/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 marca 2021 r. 

Regulamin Programu "Kultura w drodze" 

I.  Postanowienia ogólne 

1. Celem Programu jest nawiązanie współpracy pomiędzy twórcami i animatorami kultury 
a samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz współtworzenie wydarzeń i treści kulturowych, 
a także ich popularyzacja w ramach portalu „Kulturaupodstaw.pl”. 

2. W ramach współpracy, o której mowa w ust. 1, twórcy i animatorzy kultury mogą uzyskać finansowe 
wsparcie działań, których adresatami będą mieszkańcy Wielkopolski z miejscowości oddalonych od centrów 
kultury, dla których udział w wydarzeniach artystycznych wymaga pokonania dużych odległości. 

3. Po wykonaniu działania beneficjenci Programu zobowiązani są do przygotowania  informacji 
o jego efektach. Zostaną one opublikowane na portalu Kulturaupodstaw.pl, prowadzonym przez samorząd 
Województwa Wielkopolskiego, jako materiały popularyzujące kulturę w regionie. 

4. Do udziału w Programie uprawnione są osoby fizyczne, aktywne w dziedzinie kultury, które podejmą się 
realizacji działań poza miejscem swojego zamieszkania. Adresatami tych działań będą mieszkańcy 
miejscowości oddalonych od centrów kultury. 

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację Programu 

1. Na realizację Programu „Kultura w drodze” Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznacza 
kwotę 300.000,00 zł brutto. 

2. W ramach programu przewiduje się wsparcie w kwocie nie większej niż 10.000 zł. 

3. Kwota, o której mowa w ust. 2, może zostać podzielona pomiędzy osoby współpracujące przy realizacji 
działania, po ustaleniach pomiędzy Województwem Wielkopolskim a osobą zgłaszającą działanie. Różnice 
pomiędzy wynagrodzeniami poszczególnych osób, biorących udział w działaniu mogą wynieść nie więcej niż 
30%. 

4. Wynagrodzenie w ramach działania realizowanego: 

a) przez 1 osobę może wynieść maksymalnie 6.000 zł, 

b) przez 2 osoby łączne maksymalnie 8.000 zł, 

c) przez 3 osoby łącznie maksymalnie 9.000 zł, 

d) przez 4 osoby lub więcej łącznie maksymalnie 10.000 zł. 

III.  Zasady udziału w naborze do Programu  

1. W Programie mogą wziąć udział osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych, które prowadzą działalność 
kulturalną i mają do zaoferowania działanie adresowane do mieszkańców Wielkopolski, oddalonych od 
centrów kultury. 

2. Osoby zgłaszające się do Programu powinny być związane z Wielkopolską poprzez miejsce urodzenia, 
zamieszkania lub prowadzoną działalność w zakresie kultury. 

3. Efekt działania, o którym mowa w ust. 1, powinien zostać opracowany w postaci pliku lub zestawów 
plików, stanowiących materiał, mogący zostać upubliczniony w ramach portalu Kulturaupodstaw.pl. Mogą one 
tworzyć relację w postaci tekstu, zdjęć, filmu, materiału audio 
lub relację złożoną z kilku spośród tych elementów. 

4. Relacja o której mowa w ust. 3 powinna być przygotowana z należytą starannością merytoryczną 
i nie może być opublikowana wcześniej w innych źródłach. 

5. Szczegółowe obowiązki stron będą określać umowy o dzieło pomiędzy Województwem Wielkopolskim 
a osobami realizującymi działanie. 

6. Realizacja działania nastąpi pomiędzy 1 lipca a 30 listopada 2021 r. 
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7. Płatności w ramach Programu „Kultura w drodze” będą realizowane według następującego schematu: 

a) 30% wartości po zawarciu umowy, 

b) 70% po realizacji działania i przekazaniu pliku lub zestawów plików w terminie 
do 30 listopada 2021 oraz przedstawieniu rachunku. 

8. Działanie realizowane w ramach Programu nie może być częścią innego programu grantowego 
lub stypendialnego (również miejskiego lub ministerialnego). 

IV.  Warunki udziału w naborze 

1. Osoby chcące uczestniczyć w naborze do Programu, winny przesłać zgłoszenie, przygotowane według 
wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Do zgłoszenia, powinna zostać dołączona deklaracja współpracy, sporządzona w miejscu realizacji 
działania, przygotowana według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

V.  Termin i miejsce składania zgłoszeń 

1. Zgłoszenia należy składać na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

Departament Kultury 

al. Niepodległości 34, 

61-714 Poznań 

2. Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa z dniem 30 kwietnia 2021 roku o godzinie 12.00. 
O spełnieniu warunku terminowego złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do Departamentu Kultury. 

VI.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru uczestników programu 

1. Rozstrzygnięcie naboru przewiduje się w terminie do 15 czerwca 2021 r. 

2. Przy rozpatrywaniu zgłoszeń brane będą pod uwagę: 

a) walory merytoryczne działań 

W ramach tego kryterium będzie można uzyskać od 1 do 10 punktów 

b) perspektywy wykorzystania efektów działań w ramach portalu Kulturaupodstaw.pl 

W ramach tego kryterium będzie można uzyskać od 1 do 5 punktów 

3. Złożone zgłoszenia będą opiniowane przez Dyrektora Departamentu Kultury przy udziale 
przedstawicieli: Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, organizacji pozarządowych i instytucji kultury, 
środowisk twórczych. 

4. Decyzję o przyznaniu środków w ramach Programu podejmuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu Programu 

„Kultura w drodze” 

Zgłoszenie do Programu „Kultura w drodze” 

I DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ 

1. Nazwisko.................................................................................................................................. 

2. Imiona……………………………………………………………………………………….. 

3. Adres zameldowania na pobyt stały 

...................................................................................................................................................... 

4. PESEL ………………………………………………………………………………………. 

5. Adres do korespondencji wraz z nr telefonu, e-mail  

..................................................................................................................................................... 



 Strona 3 
 

………………………………………………………………………………………………… 

OŚWIADCZENIE 

W związku z RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 
procedowania zgłoszenia w ramach Programu „Kultura w drodze” 

.......................................................   ................................................... 

miejsce i data  podpis kandydata 

II DANE OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH PRZY REALIZACJI DZIAŁANIA (należy wpisać 
oddzielnie dla każdej osoby) 

1. Nazwisko.................................................................................................................................. 

2. Imiona……………………………………………………………………………………….. 

3. Adres zameldowania na pobyt stały...................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

4. PESEL …………………………………………………………….………………………… 

5. Adres do korespondencji wraz z nr telefonu, e-mail  

..................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

OŚWIADCZENIE 

W związku z RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 
procedowania zgłoszenia w ramach Programu „Kultura w drodze” 

.......................................................   ................................................... 

miejsce i data  podpis kandydata 

1. Nazwisko.................................................................................................................................. 

2. Imiona……………………………………………………………………………………….. 

3. Adres zameldowania na pobyt stały...................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………….. 

4. PESEL …………………………………………………………….………………………… 

5. Adres do korespondencji wraz z nr telefonu, e-mail  

..................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

OŚWIADCZENIE 

W związku z RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 
procedowania zgłoszenia w ramach Programu „Kultura w drodze” 

.......................................................   ................................................... 

miejsce i data  podpis kandydata 

III. OPIS ZGŁASZANEGO DZIŁANIA WRAZ ZE WSKAZANIEM POTRZEBY JEGO REALIZACJI 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

IV  MIEJSCE REALIZACJI……………………………………………………………….. 

V TERMIN REALIZACJI…………………………………………………………………… 

VI WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA BRUTTO …………………………( zł ) 
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VII ORIENTACYJNY KOSZTORYS REALIZACJI 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

VIII ORIENTACYJNY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

IX INFORMACJE O DOŚWIADCZENIU OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W DZIAŁANIE  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

X OPIS MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DZIAŁANIA W RAMACH POPRTALU 
Kulturaupodstaw.pl 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….……………………………… 

...........................................   ……………………………… 

miejscowość i data podpis / podpisy osób                upoważnionych 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu Programu 

„Kultura w drodze” 

DEKLARACJA WSPÓŁPRACY 
PRZY REALIZACJI DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU „Kultura w drodze” 

1. Nazwa instytucji / organizacji / innego podmiotu ............................................................................... 

2. Imię i nazwisko dyrektora instytucji / prezesa organizacji / innej osoby upoważnionej 
………………………....................................................... 

Potwierdzam gotowość do współpracy przy działaniu w ramach Programu „Kultura w drodze”, 

Zgłaszanego przez……………………………………………………………………………… 

.......................................................   ................................................... 

miejsce i data  podpis potwierdzającego 

W związku z RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 
procedowania zgłoszenia w ramach programu „Kultura w drodze” 

.......................................................   ................................................... 

miejsce i data  podpis potwierdzającego 


