
 

 

 

Ankieta: Otwarte konkursy grantowe i stypendialne na Pomorzu w obszarze „Kultura” 

Adresat: starostwa i gminy pomorskie  

Gmina Gdańsk 

  

1.Czy w roku 2020 w gminie został przeprowadzony otwarty konkurs (konkursy) grantowy(e) dla organizacji 
pozarządowych w obszarze „Kultura”? (postaw krzyżyk X z prawej strony przy właściwej odpowiedzi) 

Tak X    Nie 

Kwota przeznaczona na konkurs (konkursy) plan 01.01.2020 w tys. 5 950 Zł 

2.Czy w przypadku braku ww. konkursu planowany jest konkurs w roku 2021? 

Tak     Nie 

Kwota przeznaczona na konkurs (konkursy) w tys. zł…………………………………………………………………………… 

3.Czy budżet konkursu w stosunku do roku 2019 był: 

 Większy X     Mniejszy       Taki sam       Nie dotyczy 

4.Czy planowany na rok 2021 budżet konkursu w stosunku do roku 2020 będzie: 

Większy  x   Mniejszy       Taki sam       Nie dotyczy 

5. W jakim stopniu budżet konkursu (ów) wyczerpuje oczekiwania aplikujących (% kwoty, o jaką ubiegają się 
organizacje w stosunku do budżetu konkursu (ów) 

Poniżej 30%      pomiędzy 30 a 50%          50%      powyżej 50% 

6. Ile wynosił w 2020 r. budżet tzw. „małych grantów” (19a) i jaki jest przewidywany w 2021 r.? 

Nie dotyczy        Budżet 2020   600 000zł            Budżet 2021  200 000zł 

7. Czy organizacje i ludzie kultury mogą się ubiegać o inne formy wsparcia/zauważenia/docenienia 
finansowego lub rzeczowego? 

Tak  x     
 
dane na dzień 23 listopada 2020  
Gdański Fundusz Wydawniczy 
Podobnie jak inni przedsiębiorcy księgarze i wydawnictwa odnotowali prawie całkowity spadek przychodów. Z 
niewielu funkcjonujących księgarni z mieście mogą zniknąć z powodów ekonomicznych ostatnie istniejące. Aby 
temu przeciwdziałać Miasto Gdańsk decyzją Prezydent powołało na czas pandemii nowy mechanizm 
pomocowy - Gdański Fundusz Wydawniczy 



 

 
 

  
 
Podstawowe założenia:  

 program skierowany do gdańskich księgarni i wydawnictw 

 na podstawie złożonych ofert Miasto Gdańsk w procedurze konkursowej dokonało zakupu 
wydawnictw książkowych i muzycznych (publikacje o Gdańsku i Pomorzu, szeroko pojęta humanistyka, 
książki dla dzieci) 

 podstawowym kryterium oceny był związek z Gdańskiem poprzez miejsce prowadzenia działalności i 
odprowadzanie podatków, 

 zakupione wydawnictwa Miasto Gdańsk zostaną przeznaczone m.in. na nagrody w konkursach 
organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto oraz rzeczowe wsparcie tzw. Wielkiego 
Maratonu Czytelniczego - ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży oraz wyposażenie filii 
bibliotecznych i filii bibliotek szkolnych, 

 sposób naboru i trybu pracy komisji, formularz wniosku zostały maksymalnie uproszczone. 
 

W I edycji konkursu Gdański Fundusz Wydawniczy wsparł  22 wydawnictwa i księgarnie z Gdańska.  W 

ramach specjalnej pomocy dla branży wydawniczej w czasach pandemii Gdańsk zakupił 129 tytułów, czyli aż 

3377 książek na kwotę 147 463,90 zł. 

W II edycji do komisji wpłynęło 888 wniosków o zakup wydawnictw. Komisja przeanalizowała wszystkie wnioski i 

zdecydowała o zakupie   451  pozycji wydawnictw na kwotę 252 753,34 zł. 

Małe granty 
Miasto Gdańsk uruchomiło wyjątkową edycję małych grantów. Wprowadzono możliwość ubiegania się o środki 
na działania online. 
Korzystając z małych grantów organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowywanie ofert z zakresu 
kultury, sztuki lub ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wnioski rozpatrywane są w trybie 
pozakonkursowym i ciągłym. Organizacja ubiegając się o dofinansowanie w tym trybie musi spełnić łącznie 
warunki: 

 wysokość dofinansowania zadania nie może przekraczać kwoty 10 000 zł; 

 zadanie musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni; 

 łączna kwota środków finansowych przyznanych przez miasto tej samej organizacji pozarządowej w 

danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł 

 

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska 

Gdańscy radni przegłosowali uchwałę o zmianach w przyznawaniu Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska. 

Wynikają one z sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa. W tym roku twórcy o dofinansowanie działań 

mogli ubiegać się w trybie ciągłym.  

Twórczynie i twórcy z Gdańska mogli starać się o dofinansowanie swoich kulturalnych projektów. Takie 

wsparcie było i jest im potrzebne szczególnie teraz, gdy przez ograniczenia wywołane epidemią koronawirusa 

wiele osób związanych z branżą kulturalną znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Podczas pierwszej w 

historii -  zdalnej sesji  – gdańscy radni przyjęli uchwałę o zmianach w przyznawaniu stypendiów. 

Zgodnie z nową uchwałą: 

 nabór wniosków o stypendium realizowany jest  w trybie ciągłym, do wyczerpania środków 

finansowych przeznaczonych na stypendium, 

 stypendium przyznawane jest  na wniosek osoby fizycznej, zamieszkującej i płacącej podatek 

dochodowy w Gdańsku, w trybie konkursu wniosków, w drodze otwartego naboru na proces twórczy 

definiowany jako m.in. powstanie dzieła, wykonanie/wydanie utworu, zorganizowanie wydarzenia 

artystycznego lub kulturalnego, 

 stypendia są wypłacane w systemie miesięcznym; miesięczna wysokość stypendium wynosi 2.600 zł 

brutto 



 

 
 

 stypendium może być przyznane na okres do 6 miesięcy, 

 stypendium wypłacane są na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a osobą, 

której zostało przyznane. 

 

Odbyły się trzy edycje stypendium kulturalnego. W I edycji wpłynęły 173 wnioski. Przyznano 89 stypendiów i 

tyleż samo zawarto umów stypendialnych na łączną kwotę: 707 200 zł. 

 W II edycji wpłynęło 27 wniosków; przyznano 22 stypendia na łączną kwotę 179 400 zł. 

W III edycji wpłynęły 182 wnioski; przyznano 53 stypendia na łączną kwotę 330 200 zł. 

Łącznie Miasto Gdańsk na fundusz stypendialny przeznaczyło kwotę: 1.216.000 zł. 

 
Wsparto realizację 139 inicjatyw wydawniczych i kulturotwórczych w ramach programu promocji kultury 
gdańskiej w łącznej kwocie ok. 1.600.000 zł. 
 
Dzieła sztuki  
Od artystów zakupiono 7 zespołów obiektów artystycznych  (łącznie 58 obiektów) za łączna kwotę 200.000 zł. 
 
Nagrody  
Przyznano 56 nagród w łącznej kwocie:  543.400 zł. 
  
Umorzenie czynszu 
Miasto Gdańsk, dostosowując się do sytuacji wywołanej epidemią Covid-19, wprowadziło pakiet pomocowy 
dedykowany przedsiębiorcom, których działalność z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne została ograniczona, 
w tym m.in. działalność podmiotów kultury.   

Przedsiębiorcy prowadzący taki rodzaj działalności w lokalu wynajmowanym od Gminy, mogli ubiegać się o 
wsparcie w postaci obniżki czynszu najmu do wysokości 1 zł netto w oparciu o Zarządzenie Nr 442/20 i 636/20 
Prezydenta Miasta Gdańska.  

 Wsparcie otrzymało 21 podmiotów w tym: 

 13 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą związaną z kulturą (głównie galerie),  

 8 podmiotów zarejestrowanych jako Fundacje lub Stowarzyszenia działające na rzecz pożytku 
publicznego. 

W 2020 roku kontynuowano program Gdańskie Otwarte Pracownie. Program zakłada udostępnienie lokali 
będących w zasobach miasta dla twórców na warunkach preferencyjnych. Wysokość stawki czynszu wynosi 10% 
lub 30% w zależności czy będzie w nim prowadzona oprócz artystycznej także działalność gospodarcza. Program 
wzbudza spore zainteresowanie wśród twórców poszukujących lokalu dla prowadzenia działalności. W 2020 
roku zostały przekazane kolejne 4 lokale najemcom wyłonionym w konkursie.  

Corocznie miasto udostępnia plastykom miejsca przeznaczone do prowadzenia i prezentowania twórczości na 
terenie Głównego i Starego Miasta. W 2020 roku zostały wydane 29 zezwolenia na prowadzenie działalności 
wystawienniczo - handlowej na ul. Długiej, Długim Targu, ul. Tkackiej, ul. Św. Ducha oraz ul. Korzennej.  

 

Lista beneficjentów otwartego konkursu grantowego (może być link lub załącznik) 

w załączniku 

 
 



 

 
 

8. Z czym organizacje pozarządowe mają największe problemy, jakie są najczęstsze błędy popełniane przez 
ngo we wnioskach o dofinansowanie? 

Organizacje mają problem z określeniem rezultatów, określeniem jego mierników i sposobu monitorowania ich. 

Ponadto, często zapominają ująć swojego wkładu osobowego i rzeczowego w kosztorysie zadania. 

 

9. Jakie zapisy w regulaminach/dokumentach aplikacyjnych wymagałyby zmian i dlaczego? 

Potwierdzenie złożenia oferty oraz inne dokumenty wymagane w konkursach mogły by być składane za pomocą 

ePUAPu, co znacznie ułatwiłoby komunikację, zarówno oferentom, jak i urzędnikom. 

10. Co mogłoby wpłynąć na optymalizację wykorzystania wsparcia dotacyjnego i większa spójność z polityką 
kulturalną miasta? (wyższe budżety, granty wieloletnie, powierzenia, inne) 

Dostosowanie wniosków grantowych do programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi,  
usprawnienie komunikacji, wymiana doświadczeń etc. 

 

 

 

Inne, uwagi, uzupełnienia 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ankieta: Kultura w czasie pandemii: finansowanie, działania osłonowe i wsparcie 

Adresat: starostwa i gminy pomorskie  

 



 

 
 

1. Jakie działania* osłonowe i formy wsparcia dla instytucji kultury zostały zastosowane w okresie od 

12 marca 2020 r.? 

Gdańskie instytucje kultury skorzystały z następujących form wsparcia:  

 Zwrot z ZUS w ramach antykryzysowej Tarczy 3.0 

 Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w ramach Tarczy 4.0 

 Fundusz Wsparcia Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Ponadto Biuro Prezydenta ds. Kultury organizowało cykliczne spotkania dyrektorów instytucji 
kultury, które były miejscem wymiany dobrych praktyk, rozwiązań organizacyjno-prawnych w 
odpowiedzi na wprowadzane obostrzenia. 

Opracowano wspólny kalendarz wydarzeń – który miał na celu ułatwienie instytucją wybór 
nowych dat przełożonych wydarzeń tak, aby umożliwić udział jak największej liczby odbiorców. 

Wypracowano zasady współpracy z portalem gdansk.pl przy promocji i streamingu wydarzeń 
kulturalnych online.  

2. Jakie działania osłonowe i formy wsparcia dla instytucji kultury są planowane/przewidywane w roku 

2021? 

Ciężko w chwili obecnej stwierdzić. Duży wpływ na przyszłe działania będzie miała sytuacja 
epidemiologiczna. Na pewno kontynuowana będzie współpraca pomiędzy instytucjami kultury, 
wymiana dobrych praktyk. 

3. Jakie działania osłonowe i formy wsparcia dla kultury pozainstytucjonalnej zostały zastosowane w 

okresie od 12 marca 2020 r.? 

 

Dane na 23 listopada 2020 
 
Gdański Fundusz Wydawniczy 
Podobnie jak inni przedsiębiorcy księgarze i wydawnictwa odnotowali prawie całkowity spadek przychodów. Z 
niewielu funkcjonujących księgarni z mieście mogą zniknąć z powodów ekonomicznych ostatnie istniejące. Aby 
temu przeciwdziałać Miasto Gdańsk decyzją Prezydent powołało na czas pandemii nowy mechanizm 
pomocowy - Gdański Fundusz Wydawniczy 
  
 
Podstawowe założenia:  

 program skierowany do gdańskich księgarni i wydawnictw 

 na podstawie złożonych ofert Miasto Gdańsk w procedurze konkursowej dokonało zakupu 
wydawnictw książkowych i muzycznych (publikacje o Gdańsku i Pomorzu, szeroko pojęta humanistyka, 
książki dla dzieci) 

 podstawowym kryterium oceny był związek z Gdańskiem poprzez miejsce prowadzenia działalności i 
odprowadzanie podatków, 

 zakupione wydawnictwa Miasto Gdańsk zostaną przeznaczone m.in. na nagrody w konkursach 
organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto oraz rzeczowe wsparcie tzw. Wielkiego 
Maratonu Czytelniczego - ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży oraz wyposażenie filii 
bibliotecznych i filii bibliotek szkolnych, 

 sposób naboru i trybu pracy komisji, formularz wniosku zostały maksymalnie uproszczone. 
 



 

 
 

W I edycji konkursu Gdański Fundusz Wydawniczy wsparł  22 wydawnictwa i księgarnie z Gdańska.  W 

ramach specjalnej pomocy dla branży wydawniczej w czasach pandemii Gdańsk zakupił 129 tytułów, czyli aż 

3377 książek na kwotę 147 463,90 zł. 

W II edycji do komisji wpłynęło 888 wniosków o zakup wydawnictw. Komisja przeanalizowała wszystkie wnioski i 

zdecydowała o zakupie   451  pozycji wydawnictw na kwotę 252 753,34 zł. 

Małe granty 
Miasto Gdańsk uruchomiło wyjątkową edycję małych grantów. Wprowadzono możliwość ubiegania się o środki 
na działania online. 
Korzystając z małych grantów organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowywanie ofert z zakresu 
kultury, sztuki lub ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wnioski rozpatrywane są w trybie 
pozakonkursowym i ciągłym. Organizacja ubiegając się o dofinansowanie w tym trybie musi spełnić łącznie 
warunki: 

 wysokość dofinansowania zadania nie może przekraczać kwoty 10 000 zł; 

 zadanie musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni; 

 łączna kwota środków finansowych przyznanych przez miasto tej samej organizacji pozarządowej w 

danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł 

 

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska 

Gdańscy radni przegłosowali uchwałę o zmianach w przyznawaniu Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska. 

Wynikają one z sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa. W tym roku twórcy o dofinansowanie działań 

mogli ubiegać się w trybie ciągłym.  

Twórczynie i twórcy z Gdańska mogli starać się o dofinansowanie swoich kulturalnych projektów. Takie 

wsparcie było i jest im potrzebne szczególnie teraz, gdy przez ograniczenia wywołane epidemią koronawirusa 

wiele osób związanych z branżą kulturalną znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Podczas pierwszej w 

historii -  zdalnej sesji  – gdańscy radni przyjęli uchwałę o zmianach w przyznawaniu stypendiów. 

Zgodnie z nową uchwałą: 

 nabór wniosków o stypendium realizowany jest  w trybie ciągłym, do wyczerpania środków 

finansowych przeznaczonych na stypendium, 

 stypendium przyznawane jest  na wniosek osoby fizycznej, zamieszkującej i płacącej podatek 

dochodowy w Gdańsku, w trybie konkursu wniosków, w drodze otwartego naboru na proces twórczy 

definiowany jako m.in. powstanie dzieła, wykonanie/wydanie utworu, zorganizowanie wydarzenia 

artystycznego lub kulturalnego, 

 stypendia są wypłacane w systemie miesięcznym; miesięczna wysokość stypendium wynosi 2.600 zł 

brutto 

 stypendium może być przyznane na okres do 6 miesięcy, 

 stypendium wypłacane są na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a osobą, 

której zostało przyznane. 

 

Odbyły się trzy edycje stypendium kulturalnego. W I edycji wpłynęły 173 wnioski. Przyznano 89 stypendiów i 

tyleż samo zawarto umów stypendialnych na łączną kwotę: 707 200 zł. 

 W II edycji wpłynęło 27 wniosków; przyznano 22 stypendia na łączną kwotę 179 400 zł. 

W III edycji wpłynęły 182 wnioski; przyznano 53 stypendia na łączną kwotę 330 200 zł. 

Łącznie Miasto Gdańsk na fundusz stypendialny przeznaczyło kwotę: 1.216.000 zł. 

 
Wsparto realizację 139 inicjatyw wydawniczych i kulturotwórczych w ramach programu promocji kultury 
gdańskiej w łącznej kwocie ok. 1.600.000 zł. 
 
Dzieła sztuki  
Od artystów zakupiono 7 zespołów obiektów artystycznych  (łącznie 58 obiektów) za łączna kwotę 200.000 zł. 



 

 
 

 
Nagrody  
Przyznano 56 nagród w łącznej kwocie:  543.400 zł. 
  
Umorzenie czynszu 
Miasto Gdańsk, dostosowując się do sytuacji wywołanej epidemią Covid-19, wprowadziło pakiet pomocowy 
dedykowany przedsiębiorcom, których działalność z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne została ograniczona, 
w tym m.in. działalność podmiotów kultury.   

Przedsiębiorcy prowadzący taki rodzaj działalności w lokalu wynajmowanym od Gminy, mogli ubiegać się o 
wsparcie w postaci obniżki czynszu najmu do wysokości 1 zł netto w oparciu o Zarządzenie Nr 442/20 i 636/20 
Prezydenta Miasta Gdańska.  

 Wsparcie otrzymało 21 podmiotów w tym: 

 13 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą związaną z kulturą (głównie galerie),  

 8 podmiotów zarejestrowanych jako Fundacje lub Stowarzyszenia działające na rzecz pożytku 
publicznego. 

W 2020 roku kontynuowano program Gdańskie Otwarte Pracownie. Program zakłada udostępnienie lokali 
będących w zasobach miasta dla twórców na warunkach preferencyjnych. Wysokość stawki czynszu wynosi 10% 
lub 30% w zależności czy będzie w nim prowadzona oprócz artystycznej także działalność gospodarcza. Program 
wzbudza spore zainteresowanie wśród twórców poszukujących lokalu dla prowadzenia działalności. W 2020 
roku zostały przekazane kolejne 4 lokale najemcom wyłonionym w konkursie.  

Corocznie miasto udostępnia plastykom miejsca przeznaczone do prowadzenia i prezentowania twórczości na 
terenie Głównego i Starego Miasta. W 2020 roku zostały wydane 29 zezwolenia na prowadzenie działalności 
wystawienniczo - handlowej na ul. Długiej, Długim Targu, ul. Tkackiej, ul. Św. Ducha oraz ul. Korzennej.  

4. Jakie działania osłonowe i formy wsparcia dla kultury pozainstytucjonalnej są 

planowane/przewidywane w roku 2021? 

Wymiennie w pkt. 3. 

5. % i kwotowy udział budżetu kultury w całościowym budżecie na lata: 

2019 wykonanie  2,91 % kwota 108 827 076 zł w tym wydatki bieżące 90 116 422 zł- 2,41% 

2020  przewidywane wyk. 3,23% kwota  135 627 013 zł, w tym wydatki bieżące 88 754 050 zł- 2,12% 

2021 (planowany) 3,52% kwota 153 028 643 zł w tym:  wydatki bieżące 90 870 512 zł -2,09% 

6. % i kwotowy udział kultury pozainstytucjonalnej w budżecie kultury na lata: 

2019  wykonanie  18,82% kwota 16 963 590 zł      

2020  przewidywane wyk. 21,20% kwota - 18 817 505 zł  

2021 (planowany) 22,77% kwota - 20 695 622 zł 

7. Budżet kultury** w roku 2020 ze względu na pandemię 

Został bez zmian       zmniejszył się   X    zwiększył się  



 

 
 

 

 

*chodzi o działania nowe, dodatkowe, specjalne, powstałe z powodu pandemii np. możliwość 

korzystania z programów wsparcia, zwiększenie środków na stypendia i konkursy grantowe, ulgi i zniżki. 

**Przez budżet kultury należy rozumieć sumę wydatków na kulturę instytucjonalną i 

pozainstytucjonalną 

Inne, uwagi, uzupełnienia warte uwzględnienia  
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