
Regulamin naboru wniosków do programu „Kultura w drodze”  

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje jednostki samorządu 
terytorialnego z terenu województwa wielkopolskiego o możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe 
na realizację zadań własnych w dziedzinie kultury, polegających na prezentacjach koncertów lub 
spektakli z repertuarów instytucji artystycznych, których organizatorem jest Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego.  

I Cele programu „Kultura w drodze”:  

1. Budowanie regionalnej tożsamości kulturowej poprzez uczestnictwo w wydarzeniach 
kulturalnych.  

2. Wzbogacenie oferty programowej lokalnych instytucji kultury o produkcje artystyczne 
instytucji kultury, których organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.  

3. Poszerzenie kręgu odbiorców oferty repertuarowej wielkopolskich teatrów i instytucji 
muzycznych.  

II  Zakres merytoryczny realizowanych zadań:  

1. Do naboru mogą być zgłaszane zadania z listy prezentacji artystycznych, stanowiącej załącznik nr 
2 do niniejszego regulaminu.  

2. Wnioskodawcą może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego z terenu województwa 
wielkopolskiego, posiadająca prawo dysponowanie obiektem lub zgodę właściciela obiektu, w którym 
planowana jest prezentacja. Po przyznaniu dofinansowania, podpisana zostanie umowa pomiędzy 
Województwem Wielkopolskim, a wnioskodawcą.  

3. Jedna jednostka samorządu terytorialnego może zgłosić więcej niż jedno zadanie, przy czym 
możliwe jest uzyskanie dofinansowania tylko do jednego zadania.  

4. Do udziału w naborze mogą się zgłosić również samorządy, które otrzymały dofinansowanie w 
pierwszej edycji programu.  

5. Do wkładu finansowego Wnioskodawcy mogą być zaliczone koszty/wydatki związane z zadaniem, 
które zostaną poniesione przed zawarciem umowy, jednak nie wcześniej niż od 1 września 2022 roku.  

6. Dofinansowane mogą być zadania, których termin realizacji nie będzie dłuższy niż do 31 grudnia 
2022 roku.  

III  Warunki udziału w programie „Kultura w drodze”:  

1. Zgłoszenia do programu „Kultura w drodze” przyjmowane są poprzez złożenie wniosku, 
sporządzonego według wzoru, określonego w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.  

2. Do wniosku powinien zostać dołączony załącznik nr 1 – „Oświadczenie o zabezpieczeniu wkładu 
własnego” oraz załącznik nr 2 - „Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania obiektem”.  

3. Termin planowanego wydarzenia należy ustalić w porozumieniu z instytucją kultury.  

4. Dokumenty przyjmowane będą obligatoryjnie w dwóch wersjach papierowej oraz elektronicznej w 
terminie do 31 sierpnia 2022 roku (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu) pod adresem: Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Kancelaria Ogólna, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 
i dk.sekretariat@umww.pl.  

IV  Dostępne środki finansowe:  

Na realizację programu „Kultura w drodze” w budżecie Województwa Wielkopolskiego zaplanowana 
została kwota 291.000 zł.  

V Poziom dofinansowania:  



1. Wysokość otrzymanej pomocy finansowej, pochodzącej z budżetu Województwa Wielkopolskiego, 
nie może przekroczyć 80% kosztów spektaklu lub koncertu, o którym mowa jest w załączniku nr 2. Pozostałe 
środki muszą być zabezpieczone przez Wnioskodawcę.  

2. Dofinansowanie nastąpi w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej po podjęciu przez 
Sejmik Województwa Wielkopolskiego stosownej uchwały.  

3. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej zostaną określone w umowie zawartej 
pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostką samorządu terytorialnego.  

VI Ocena złożonych wniosków:  

1. Priorytetowo będą traktowane wnioski:  

a. dotyczące prezentacji w miejscach o utrudnionym dostępie do oferty profesjonalnych teatrów  
i instytucji muzycznych oraz w miejscach oddalonych od dużych centrów kultury,  

b. podmiotów posiadających odpowiednie warunki umożliwiające prezentację wybranej produkcji  
artystycznej  

2. Oceny nadesłanych wniosków dokona komisja programu „Kultura w drodze”, w której znajdą się 
przedstawiciele:  

a. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,  

b. Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  

c. instytucji kultury, których organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.  

VII Przyznanie wsparcia:  

Informacja o zakwalifikowaniu wniosków do programu „Kultura w drodze”, zatwierdzona przez 
Sejmik Województwa Wielkopolskiego zostanie przedstawiona wnioskodawcom do 30 września 2022 r.  

VIII Kontakt:  

Szczegółowych informacji nt. pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego udzielają 
pracownicy Departamentu Kultury UMWW pod numerem telefonu: 61 626 68 88, 61 626 68 90, 61 626 
68 95 - w godzinach: 8:00-15:00.  

 


