
Gdzie po szczegółowe informacje?
Więcej informacji znajdziesz na stronie:

lub w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Twojej okolicy.

www.FunduszeEuropejskie.gov.pl

Działalność instytucji kultury jest bardzo ważnym aspektem naszego życia. Dlatego 
wybrane przedsięwzięcia takich podmiotów jak domy kultury, teatry, muzea, itp. 
mogą być wspierane z Funduszy Europejskich. Środki unijne są kierowane także na 
renowację zabytków czy ochronę dziedzictwa.

Na kolejnych stronach znajdziesz najważniejsze, podstawowe informacje o możli-
wościach dofinansowania ze środków unijnych. Pamiętaj, że nie jest to wyczerpująca 
lista. Wystarczy zastanowić się nad ciekawym projektem i poszukać odpowiedniej 
formy dofinansowania.

Fundusze Europejskie
na kulturę

Sfinansować możesz także gromadzenie 
i przechowywanie danych, ich cyfrowe 
udostępnienie, promocję ich efektów, 
a nawet szkolenia kadr Twojej instytucji 
w tym zakresie.

Priorytetowo będzie traktowane udo-
stępnianie zasobów kultury w sposób 
otwarty, co oznacza, że w takich proje- 
ktach powinieneś uregulować wcześniej 
wszystkie kwestie związane z prawami 
autorskimi. Zwróć także uwagę, że o dofi-
nansowanie mogą występować nie tylko 
instytucje kultury, ale także m.in. archiwa, 
jednostki administracji rządowej, ogól- 
nopolscy nadawcy radiowi i telewizyjni.

Projekty związane z cyfryzacją muszą 
być duże i znaczące - minimalna war-
tość przedsięwzięcia wynosi 4 mln zł. 
Jeśli potrzebujesz mniejszych środków, 
możesz je pozyskać ze swojego progra- 
mu regionalnego bądź jako część projektu 
w Programie Infrastruktura i Środowi-
sko. O tych możliwościach finansowa-
nia czytałeś wyżej. Wtedy jednak Twój 
projekt związany z digitalizacją będzie 
musiał być częścią przedsięwzięcia  
w zakresie np. infrastruktury kultury. 
Poszerzając działalność Twojej insty- 
tucji, będziesz mógł część środków prze-
znaczyć na cyfryzację jej zasobów.

Nad finansowaniem projektów zwią-
zanych z digitalizacją zasobów kultury 
czuwa Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa (www.cppc.gov.pl). 
Finansowanie: Program Polska Cyfrowa, 
Działanie 2.3.2

Kultura bez granic

Instytucje kultury mogą realizować 
także wspólne projekty z partnerami 
zagranicznymi w ramach programów  
transgranicznych z udziałem Polski 
(www.ewt.gov.pl). Dofinansowanie mogą 
uzyskać przedsięwzięcia służące popra-
wie atrakcyjności pogranicza – m. in. po- 
przez sieciowanie i tworzenie wspólnej 
oferty turystycznej. Celem jest rozwój 
i promocja usług, które pozwolą na 
wykorzystanie potencjału instytucji kul-
tury, zabytków, parków krajobrazowych  
i narodowych. Fundusze uzyskają rów-
nież wspólne projekty w zakresie prac 
konserwatorskich i renowacyjnych. 
Finansowanie: Programy transgraniczne 
(Południowy Bałtyk, Polska-Słowacja, 
Czechy-Polska, Polska-Saksonia, Branden-
burgia-Polska, Meklemburgia- 
Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska, 
Litwa-Polska)

Co dalej?

Jeśli masz pomysł na jakiś projekt, zapo-
znaj się z informacjami na portalu Fun-
duszy Europejskich oraz skontaktuj się 
z Punktami Informacyjnymi, gdzie znaj-
dziesz pomoc w dopasowaniu źródła 
dofinansowania.



– nie możesz przeznaczyć dofinansowa-
nia na wybudowanie od podstaw nowej 
infrastruktury na potrzeby działalności 
kulturalnej. Przedsięwzięcie powinno 
dotyczyć rozbudowy bądź moderniza-
cji już istniejących obiektów. Zwróć tak-
że uwagę na to, że środki unijne w tym 
zakresie dotyczą wydatków inwestycyj-
nych. Dlatego najczęściej nie możesz ich 
wydać np. na organizację jakiegoś wyda-
rzenia artystycznego, imprezy, czy festi-
walu. Tylko wyjątkowo, w niektórych 
programach regionalnych i po spełnie-
niu szeregu warunków, możesz uzyskać 
także wsparcie nieinwestycyjne. 

Wnioski o dofinansowanie projektów są 
przyjmowane przez Ministerstwo Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego (w przy- 
padku Programu Infrastruktura i Śro- 
dowisko) oraz przez urząd marszałkow-
ski Twojego województwa (w przypadku 
programu regionalnego). 

Finansowanie: Program Infrastruktura 
i Środowisko, Działanie 8.1  
Programy Regionalne  
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Działanie „Inwestycje w obiekty pełniące 
funkcje kulturalne lub kształtowanie 
przestrzeni publicznej”

Cyfrowe zasoby kultury

Innym pomysłem na rozwój instytucji  
kultury może być cyfryzacja jej  
zasobów, czyli przeniesienie utworów 
na nośniki elektroniczne. Dzięki temu  
o wiele większa liczba osób będzie mia-
ła elektroniczny dostęp do materiałów, 
do których dostęp był do tej pory ograni- 
czony. Wszystkie materiały zostają  
również na stałe utrwalone i cyfrowo  
zrekonstruowane. 

Dofinansowanie na takie przedsię-
wzięcia jest przewidziane w Programie  
Polska Cyfrowa. Fundusze będziesz mógł 
przeznaczyć na digitalizację zasobów 
kultury albo materiałów archiwalnych. 

Zasoby kultury

Domy kultury, teatry, muzea i inne insty- 
tucje promujące kulturę, nie zawsze 
mieszczą się w obiektach zabytkowych. 
Dlatego poza środkami na ochronę zabyt-
ków możesz się starać o dofinansowania  
związane ze zwiększaniem dostępu do  
zasobów kultury.

Wsparcie będziesz mógł uzyskać m.in. 
na rozbudowę i modernizację instytu-
cji kultury i edukacji artystycznej (pod 
warunkiem, że będzie to służyło posze-
rzeniu działalności kulturalnej), zakup 
wyposażenia do prowadzenia działal-
ności kulturalnej, w tym edukacji arty-
stycznej, zabezpieczenie zbiorów bę-
dących w posiadaniu Twojej instytucji. 

Wsparcie jest dostępne w Programie 
Infrastruktura i Środowisko oraz pro-
gramie regionalnym Twojego woje-
wództwa. Jeśli Twoja instytucja kultury 
mieści się na obszarze wiejskim, to może 
starać się o środki z jeszcze jednego 
źródła – Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Fundusze z tego programu 
możesz przeznaczyć m.in. na moderni-
zację lub wyposażanie budynków pełnią-
cych funkcje kulturalne, w tym świetlic  
i domów kultury. O takie środki mogą się 
starać bezpośrednio gminy bądź instytu-
cje kultury prowadzone przez gminy.

Przygotowując projekt związany z pop- 
rawą niezabytkowej infrastruktury kul-
tury, pamiętaj o bardzo ważnej zasadzie 

Programy regionalne finansują podo- 
bne działania, także dla projektów  
o mniejszym budżecie. W tym przypadku 
chodzi jednak w szczególności o wspa- 
rcie zabytków o charakterze regiona- 
lnym. Będziesz mógł uzyskać dofinan- 
sowanie na ratowanie, przywracanie 
wartości i ochronę charakterystycznych 
zabytków lub ich zespołów, także 
z uwzględnieniem ich otoczenia natura- 
lnego. Wspierane będą prace w zakresie 
renowacji i modernizacji tych obiektów. 

Pamiętaj, że celem tych prac powin-
no być zachowanie dotychczasowych 
zadań obiektów zabytkowych, bądź 
nadanie im nowych funkcji, np. przez 
dostosowanie na cele kulturalne czy edu-
kacyjne. Poza tym musisz pamiętać, że 
ważnym elementem projektu powinno 
być zapewnienie (o ile to możliwe) dostę-
pu mieszkańców i turystów do zabytku. 
Kluczowe jest także dostosowanie go do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
W programach regionalnych, powinie-
neś kontaktować się z urzędem marszał-
kowskim Twojego województwa. 
Finansowanie: Program Infrastruktura 
i Środowisko, Działanie 8.1  
Programy Regionalne  
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Działanie „Ochrona zabytków 
i budownictwa tradycyjnego”

Ochrona zabytków

Zabytki wymagają sporych inwestycji.  
Potrzebna jest ich renowacja i konser- 
wacja, ochrona, a czasem szersze udo-
stępnienie obiektu zwiedzającym. Środ- 
ki unijne na takie przedsięwzięcia zostały  
zaplanowane w Programie Infrastruk- 
tura i Środowisko oraz w programie 
regionalnym Twojego województwa. 
Ponadto zabytkowe obiekty umiejsco-
wione na obszarach wiejskich i związa-
ne z tradycyjnym budownictwem mogą 
liczyć na wsparcie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (www.minrol.gov.pl).

Program Infrastruktura i Środowisko 
wspiera przede wszystkim zabytki o du- 
żym, ponadregionalnym znaczeniu. Nale- 
żą do nich w szczególności obiekty wpi- 
sane na Listę Światowego Dziedzictwa  
UNESCO oraz te uznane przez Prezyden- 
ta RP za Pomniki Historii. Wspierane są  
tu duże projekty. Maksymalna wartość  
kosztów całkowitych może wynosić 5 mln 
euro, a w przypadku obiektów znajdują-
cych się na liście UNESCO – 10 mln euro.

Środki będziesz mógł przeznaczyć m.in. 
na konserwację, przebudowę obiektów 
zabytkowych oraz zachowanie ich oto-
czenia, a także ochronę zabytków rucho-
mych wraz z digitalizacją (ale tylko jako 
element większego projektu). 

O środki mogą się starać: instytucje 
kultury, archiwa państwowe, jednostki 
samorządu terytorialnego, szkoły i uczel- 
nie artystyczne prowadzone i nadzo- 
rowane przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, kościoły i związki 
wyznaniowe, organizacje pozarządowe, 
podmioty zarządzające obiektami indy-
widualnie wpisanymi na Listę Dziedzic-
twa UNESCO. Wnioski o dofinansowanie 
możesz składać do Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego(www.mkidn.
gov.pl).


