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2,5 miliona złotych na wielkopolską kulturę
Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył 2,5 miliona złotych na wsparcie dla organizacji zajmujących się kulturą.
Dofinansowanie otrzymało aż 205 podmiotów.
W czwartek 8 kwietnia rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego
w dziedzinie kultury w roku 2021. W wyniku ogłoszenia konkursowego, od 10 grudnia, do 18 stycznia wpłynęło aż 420 ofert. Po zapoznaniu się z opiniami
Komisji konkursowej, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zlecił do realizacji przedsięwzięcia na łączną kwotę 2,5 mln zł. Wsparcie otrzymało 205 podmiotów.
- Podmioty działające w sferze kultury stanowią bardzo liczną i różnorodną grupę. Wiele organizowanych przez nie przedsięwzięć w dużym stopniu
uzależnionych jest od dotacji samorządów, szczególnie w obecnym, trudnym czasie. Sektor kultury wyjątkowo dotkliwie odczuł skutki trwającej od ponad roku
pandemii – mówi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Wśród dofinansowanych zadań znalazły się między innymi projekty z obszaru ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechniania czytelnictwa, wykorzystania
nowych technologii, wydawnicze, a także wydarzenia, które zdążyły już na stałe wpisać się w kalendarz imprez kulturalnych naszego regionu.
Kwoty dofinansowania wahały się od kilku, do ponad 30 tys. zł. Wśród organizacji, które otrzymały najwyższe dotacje znalazły się Stowarzyszenie Wielkopolskie
Centrum Chopinowskie „Antonin”, organizujące 40. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal „Chopin w barwach jesieni” Antonin 2021 (32 tys. zł), Fundacja
Muzyczna Amadeus, realizująca interdyscyplinarny projekt „W 80 minut dookoła świata” (30 tys. zł), czy Stowarzyszenie „Jazz w muzeum” (25 tys. zł).
Samorząd Województwa Wielkopolskiego od wielu lat dostrzega, że oprócz walorów edukacyjnych, inwestowanie w kulturę, przynosi wiele korzyści – w tym
również finansowych. Tylko w tym roku w Wielkopolsce zaplanowano ponad 20 inwestycji z obszaru kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym
modernizację sceny głównej Teatru Wielkiego w Poznaniu , czy otwarcie instytucji kultury związanej z Janem Henrykiem Dąbrowskim w Winnej Górze.
Więcej informacji o podmiotach, które otrzymały dofinansowanie:
https://292---489---k_85---k_79---rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-1-109130616
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