Regulamin Programu „Kultura w drodze”
I. Postanowienia ogólne
1. Celem Programu jest stworzenie nowego modelu współpracy pomiędzy twórcami i animatorami kultury
a samorządem Województwa Wielkopolskiego poprzez współtworzenie wydarzeń i treści kulturowych oraz
ich popularyzację 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, aktywnych w dziedzinie kultury i 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 bru o.
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.
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. Szczegółowe obowiązki stron będą określać umowy o dzieło pomiędzy Województwem Wielkopolskim a
osobami realizującymi działanie.
5. Realizacja działania nastąpi pomiędzy 1 października a 10 grudnia 2020 r.
6. 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 10 grudnia
2020 wraz z potwierdzeniem zrealizowanego działania przez instytucję lub organizację
współpracującą oraz przedstawieniu rachunku.
7. 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 31 sierpnia 2020 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 25 września 2020 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.

