
 

POZYSKIWANIE FUNDUSZY NA DZIAŁANIA KULTURALNE 
Z UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW MKiDN 

 
WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Co roku jesienią Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór wniosków do programów 
własnych, poprzez które wspiera realizację kulturalnych przedsięwzięć w całej Polsce. Co roku przeznacza 
na to ponad 200 000 milionów złotych. Nie inaczej będzie w 2023 roku, a już wkrótce zostanie ogłoszony 
nabór do konkursów.  Szkolenie pozwoli Państwu przygotować się do planowania działań związanych 
z przygotowaniem własnych wniosków.  Poznanie zasad planowania projektów, konstruowania budżetu, 
przegląd typowych błędów we wnioskach pozwoli uczestnikom szkolenia zdobyć praktyczną wiedzę 
dotyczącą pisania wniosków o ich dofinansowanie z MKiDN.  

 
CELE I KORZYŚCI: 

 Uzyskanie praktycznej i kompleksowej wiedzy w zakresie programów MKiDN.  

 Przygotowanie uczestników do samodzielnego planowania projektów kulturalnych. 

 Przygotowanie uczestników do pisania wniosków o ich dofinansowanie w programach MKiDN. 

 Zapoznanie się z warunkami udzielania dotacji. 

 Poznanie przebiegu oceny wniosków. 

PROGRAM: 
1. Planowanie projektów w oparciu o „Diament Projektowy”. 
2. Podstawy myślenia projektowego. 
3. Kluczowe elementy regulaminów konkursowych. 
4. Dopasowanie konkursów i grantów do priorytetów własnej instytucji. 
5. Zawartość wniosków o dofinansowanie. 
6. System oceny wniosków w programach finansowanych ze środków publicznych. 
7. Analiza przykładowych wniosków. 
8. Złote Zasady Pisania Wniosków. 

 
ADRESACI:  
Szkolenie jest skierowane do pracowników instytucji kultury, wydziałów kultury, innych podmiotów 
prowadzących działalność kulturalną, NGO oraz osób chcących poszerzyć swoja wiedzę związaną z pisaniem 
i pozyskiwaniem środków zewnętrznych. 
 
PROWADZĄCY:  
Z wykształcenia antropolożka kultury, od ponad 15 lat związana z sektorem kultury, trenerka. 
Doświadczenie zdobywała współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz samorządowymi i 
państwowymi instytucjami kultury. Prowadziła szkolenia dla Narodowego Centrum Kultury, Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa. Ma też wieloletnie doświadczenie w zakresie merytorycznej oceny wniosków o 
dofinansowanie działań kulturalnych. Uczestnicy jej szkoleń nie tylko wysoko oceniają prowadzone zajęcia, 
ale też z sukcesami pozyskują środki. 
 
 
 
 

SZKOLENIE ON LINE 
20 października  2022 r.  



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Pozyskiwanie funduszy na działania kulturalne z uwzględnieniem 
programów MKiDN 

 

  

Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line.  
WAŻNE: Prosimy o posiadanie kamery oraz mikrofonu podczas szkolenia. 

 

20 października 
2022 r. 

Szkolenie w godzinach 9:00-15:00 

  

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku 
finansowania szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji 
ul. Floriańska 31, 31-019, Kraków 
Jolanta Przejczowska, koordynator ds. szkoleń 
tel. +48 12 623 72 44, 575 850 930, szkolenia@mistia.org.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym 
w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o przesłanie faktury i certyfikatu na adres mailowy: 
……………………………………………………………………………………………..……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.mistia.org.pl oraz zawartej w nim Polityce 
prywatności i ochrony danych osobowych. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 października 2022 r. 
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

 
 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 

mailto:szkolenia@mistia.org.pl

