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UCHWAŁA NR 3457/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 15 kwietnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń w  ramach programu wspierania twórców i tłumaczy literatury 

„Goście Radziwiłłów”. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy  z dnia  5 czerwca  1998 r. 

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zmianami),  Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje : 

§ 1.  

1. Ogłasza się nabór zgłoszeń w ramach programu „Goście Radziwiłłów", którego celem jest wsparcie 

twórców i tłumaczy literatury poprzez zapewnienie im pobytu w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów - 

Domu Pracy Twórczej w Antoninie. 

2. Przewidywana łączna wartość środków do wydatkowania w ramach programu wynosi 70.400,00 zł. 

§ 2.  

Regulamin programu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, zostanie podany do wiadomości 

publicznej. 

§ 3.  

Wyłonienie uczestników programu powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury przy udziale 

przedstawicieli: 

1) Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 

2) Środowiska wielkopolskich bibliotekarzy, 

3) Środowiska literaturoznawców. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
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Uzasadnienie do uchwały Nr 3457/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 15 kwietnia 2021 r. 

W Wielkopolsce funkcjonuje wiele osób, które podejmują próby pisarskie lub translatorskie, mających  

już na swym koncie pierwsze publikacje. Wielu z nich wykonuje rozmaite prace, często nie związane 

z literaturą, co sprawia, że tracą oni kontakt z czytelnikami i wydawcami, a to prowadzi 

w konsekwencji do zaniechania działalności twórczej. Intencją programu „Goście Radziwiłłów” jest 

wsparcie osób, które gotowe są do napisania w roku 2021 utworu, zbioru utworów literackich lub dokonania 

przekładu utworu literackiego z języka polskiego na język obcy. 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego, mając wśród instytucji kultury dla których jest organizatorem 

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, w strukturach którego mieści się Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów 

w Antoninie – Dom Pracy Twórczej jest w stanie zapewnić 16 uczestnikom programu odpowiednie warunki 

do pracy. Program „Goście Radziwiłłów” jest realizowany po raz drugi. Ubiegłoroczna edycja zaowocowała 

powstaniem 5 książek, spośród których większość wydana zostanie w bieżącym roku. Kolejne edycje 

programu pozwolą na wzmocnienie pozycji Wielkopolski jako istotnego ośrodka literackiego i może stać się 

elementem długofalowej promocji regionu. Środki na realizację programu zostały zabezpieczone w ramach 

działu 921, rozdziału 92195, § 4300 

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Załącznik do uchwały Nr 3457/2021 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 15 kwietnia 2021 r. 

Regulamin programu wspierania twórców i tłumaczy literatury "Goście Radziwiłłów" 

I.  Cel programu 

1. Celem programu jest wyłonienie 16 osób, aktywnych w dziedzinie literatury lub translatoryki literackiej, 
które w roku 2021 będą mogły pracować nad autorskimi utworami literackimi lub przekładami utworów 
literackich z języka polskiego na języki obce, w czasie jednego z dwóch trzytygodniowych pobytów w Pałacu 
Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie – Domu Pracy Twórczej. 

2. Pobyty będą odbywały się w następujących terminach: 

a) Od 9 do 29 sierpnia 2021 – 8 osób lub 

b) Od 4 do 24 października 2021 – 8 osób. 

3. Rezultatem pobytu każdego uczestnika programu będzie utwór literacki, zbiór utworów literackich lub 
przekład utworu literackiego o objętości nie mniejszej niż 50 stron zapisu formatu A4. 

4. Utwór, zbiór utworów literackich lub przekład literacki zostaną ukończone nie później niż 31 grudnia 
2021. 

5. Utwór, zbiór utworów lub przekład będą mieścić się w zakresie fikcji literackiej, wśród nich przewiduje 
się powstanie lub przetłumaczenie: powieści, opowiadań, esejów, felietonów, sztuk teatralnych, zbiorów poezji, 
utworów adresowanych do dzieci i młodzieży. 

6. Rezultat pobytu, o którym mowa w ust.1 zostanie przesłany do Departamentu Kultury UMWW 
nie później niż 30 stycznia 2022 r. i będzie mógł zostać wykorzystany jako materiał promocyjny Województwa 
Wielkopolskiego w ramach portalu Kulturaupodstaw.pl 

7. Zasady współpracy pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a uczestnikiem programu regulować 
będzie umowa. 

8. Pomiędzy Województwem Wielkopolskim a uczestnikiem programu nie będą miały miejsca żadne 
przepływy finansowe. Rozliczenie kosztów uczestnictwa w programie nastąpi pomiędzy Województwem 
Wielkopolskim, a Pałacem Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie – Domem Pracy Twórczej. 

9. Priorytetowo traktowane będą zgłoszenia osób związanych z Wielkopolską poprzez miejsce urodzenia, 
zamieszkania lub tematykę podejmowaną w dotychczasowej twórczości. 

II.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację programu 

1. Na realizację programu „Goście Radziwiłłów” Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznacza 
kwotę 70.400,00 zł brutto. 

2. Koszt pobytu jednego uczestnika programu, obejmujący noclegi i wyżywienie składające się codziennie 
ze śniadania, obiadokolacji oraz bufetu kawowego wynosi 4.400,00 zł brutto. 

III.      Zasady przyznawania środków.  

1. Do udziału w programie uprawnione są osoby, które posiadają w swoim dorobku minimum jedną 
wydaną i zrecenzowaną książkę lub też przetłumaczyli na język obcy minimum jedną książkę powstałą 
w języku polskim, która została zrecenzowana. 

2. Książka, o której mowa w ust. 1 nie może mieć charakteru naukowego. Uwzględniane będą wyłącznie 
pozycje z zakresu szeroko pojętej fikcji literackiej, wśród nich: powieść, opowiadanie, esej, felieton, sztuka 
teatralna, poezja, literatura dziecięca i młodzieżowa. 

IV.      Terminy i warunki realizacji zadań. 

1. Osoby chcące uzyskać wsparcie w ramach programu, winny przesłać zgłoszenie, przygotowane według 
wzoru, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. 

2. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust.1 powinien zostać dołączony egzemplarz książki lub jej wersja 
elektroniczna w formie pliku pdf, przesłanego na adres: goście.radziwillow@umww.pl. 
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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 wraz z elektroniczną wersją książki, o której mowa  upływa 
z dniem 31 maja 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 oferty. 

1. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do 30 czerwca 2021 r. 

2. Przy rozpatrywaniu zgłoszeń brane będą pod uwagę: 

a) walory literackie książek, o których mowa w punkcie III, 

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

b) opis utworu, mającego powstać w ramach programu „Goście Radziwiłłów” 

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

c) perspektywy wykorzystania utworu lub zbioru utworów, o których mowa w punkcie I w ramach portalu 
Kulturaupodstaw.pl 

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

3. Złożone wnioski będą opiniowane przez komisję konkursową, składającą się 
z przedstawicieli: 

1) Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 

2) Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 

3) Środowiska wielkopolskich bibliotekarzy, 

4) Środowiska literaturoznawców. 

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

Załącznik do regulaminu 
Programu „Goście Radziwiłłów” 

 
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W RAMACH PROGRAMU 

GOŚCIE RADZIWIŁŁÓW 

I DANE OSOBOWE 

1. IMIĘ I NAZWISKO......................................................................................................................... 

2. PESEL…………………………………………………………………………………………………… 

3. ADRES ZAMIESZKANIA…………………………………………………………………………...... 

4. E-MAIL………………………………………………………………………………………................. 

5. NUMER TELEFONU ..................................................................................................................... 

6. ZWIĘZŁY OPIS WYDANEJ KSIĄŻKI 

..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................7. LINK DO RECENZJI WYDANEJ 
KSIĄŻKI 
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…………………………………………………………………………………………………………… 

8. OPIS UTWORU LITERACKIEGO LUB PRZEKŁADU LITERACKIEGO, MAJĄCEGO 
POWSTAĆ W RAMACH PROGRAMU „GOŚCIE RADZIWIŁŁÓW” 

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

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

9. OPIS MOŻLIWYCH FORM WYKORZYSTANIA UTWORU LUB PRZEKŁADU 
LITERACKIEGO W RAMACH PORTALU Kulturaupodstaw.pl 

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

10. PREFEROWANY TERMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE (zaznaczyć właściwe) 

OD 9 DO 29 sierpnia 2021             OD 4 DO 24 października 2021 

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

  miejscowość i data      podpis 

W związku z RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby udziału 
w programie „Goście Radziwiłłów”. 

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

  miejscowość i data      podpis 

 


