
 

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

Adresat: starostwa i gminy pomorskie  

Gmina/Starostwo: Gdynia 

 

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) w tys. zł: 465 tys. zł 

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

Tak X  Nie 

Kwota przeznaczona na konkurs (konkursy) w tys. zł: 465 tys. zł 

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

Większy     Mniejszy       Taki sam X       Nie dotyczy 

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

Większy     Mniejszy       Taki sam X     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%  X    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 X     Budżet 2020 - zł            Budżet 2021  - zł 

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

finansowego lub rzeczowego? 

Tak  X    

stypendia – obecnie nie 

nagrody specjalne/jubileuszowe X 

inne X – jakie? (np. ulgi w opłatach, użyczenia, mobilność):  

użyczenie lokalu na preferencyjnych warunkach i dofinansowanie działalności stałej bądź długoterminowej  



 

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

Za rok 2020: https://bip.um.gdynia.pl/2020-7,8232/w-otwartym-konkursie-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadan-
publicznych-z-dziedziny-kultury-w-roku-2020-przyznaje-sie-dotacje-w-sposob-nastepujacy,546406 

Za rok 2019: https://bip.um.gdynia.pl/2019-7,7987/w-otwartym-konkursie-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadan-
publicznych-z-dziedziny-kultury-w-roku-2019-przyznaje-sie-dotacje-w-sposob-nastepujacy,533128 

8. Z czym organizacje pozarządowe mają największe problemy, jakie są najczęstsze błędy popełniane przez 

ngo we wnioskach o dofinansowanie? 

Większych błędów nie ma – nie pozwala na to system witkac.pl, w którym wnioski są składane, a któremu 
towarzyszy przejrzysta instrukcja, dostępna w systemie i – na życzenie – przesyłana również indywidualnie. 
O wszystko organizacje mogą także pytać na bieżąco – telefonicznie lub e-mailowo. 

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

Bez uwag. 

10. Co mogłoby wpłynąć na optymalizację wykorzystania wsparcia dotacyjnego i większa spójność z polityką 

kulturalną miasta? (wyższe budżety, granty wieloletnie, powierzenia, inne) 

Większy budżet. 

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.? 

Wysokość dotacji dla instytucji przeznaczonych na wynagrodzenia oraz utrzymanie budynków i bieżące 

funkcjonowanie nie uległa zmianom, dzięki czemu instytucje, pomimo zamknięcia, mogą utrzymać 

poziom zatrudnienia sprzed epidemii, działać online, jak również przygotowywać na bieżąco plany 

otwarcia i działań po epidemii. Część instytucji wystąpiła o dodatkowe środki na walkę z COVID-19 

i zabezpieczenie swoich pracowników oraz odbiorców. Teatr Miejski w Gdyni otrzymał na ten cel 

23 000 zł, Biblioteka Gdynia – 50 000 zł, Muzeum Emigracji – 270 000 zł (w tym także równowartość 

utraconych przychodów ze względu na zamknięcie instytucji). Dodatkowo Teatr Miejski otrzymał 

115 000 zł na działalność online – w zamian za dotację na Festiwal R@Port, który został odwołany.  

Sytuacja finansowa każdej instytucji była rozpatrywana indywidualnie i na bieżąco konsultowana pod 

względem potrzeb w dyrektorami.  

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

2021? 

Podobnie jak w 2020 roku wysokość dotacji dla poszczególnych instytucji w 2021 roku została ustalona 

na poziomie, który pozwoli zapewnić niezmieniony stan zatrudnienia oraz pokryje wydatki związane 

z utrzymaniem obiektów i bieżącym funkcjonowaniem instytucji. W ciągu roku pod uwagę będą brane 

również ewentualne zwiększenia budżetów związane z dodatkowymi obostrzeniami sanitarnymi, 

zamknięciem instytucji czy też inne formy wsparcia – w zależności od zgłaszanych przez instytucje 

potrzeb. 

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

okresie od 12 marca 2020 r.? 

W marcu uruchomiliśmy w Gdyni specjalny program pomocowy dedykowany kulturze – „Kultura Łączy 

Siły”. W jego ramach zamawialiśmy u organizacji pozarządowych, firm i osób prywatnych działających 

w sferze kultury realizację nowych projektów, które umieszczaliśmy na platformie Gdynia Kulturalna, 

w tym m.in. spektakli, koncertów, wykładów i warsztatów online. W kwietniu wystartował dodatkowo 

Gdyński Falochron Kultury – szeroko zakrojony program pomocowy, do którego wnioski składać mogli 

indywidualni twórcy oraz zespoły twórców i organizacje pozarządowe. Pula środków z Budżetu Miasta 

przeznaczonych na program wyniosła 418 000 zł. Istotną częścią Falochronu są również stworzone 

przez Miasto Gdynia narzędzia pozwalające modyfikować umowy z organizacjami pozarządowymi – 

tak, aby mogły one otrzymywać finansowanie w niezmienionej wysokości, pomimo przesunięć 

terminów organizacji wydarzeń, czy też realizacji ich w formule online.  

4 Jakie działania osłonowe i formy wsparcia dla kultury pozainstytucjonalnej są 

planowane/przewidywane w roku 2021? 

Organizacje pozarządowe już teraz mogą ubiegać się o środki w ramach otwartego konkursu ofert na 

2021 rok – pula środków nie uległa zmianie. Na bieżąco monitorujemy też sytuację środowiska 

twórców i animatorów kultury. W razie długotrwałych obostrzeń i utrudnień w prowadzeniu 

działalności kulturalnej spowodowanych epidemią będziemy rozważali uruchomienie narzędzi 

pomocowych – prawdopodobnie w sprawdzonej już formule Falochronu Kultury. Zarówno indywidualni 

twórcy, jak i organizacje pozarządowe, zawsze mogą też zwrócić się do Miasta z prośbą o wsparcie 



 

swojej działalności lub danego projektu – nie obowiązują żadne terminy naboru wniosków, każdy 

wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. 

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

2019: 3,16% tj. 61 037 962 zł (całość działu 921
(1)

 budżetu Miasta) 

2020: 2,97% tj. 64 053 577 zł (całość działu 921
(1)

 budżetu Miasta) 

2021 (planowany): 3,02% tj. 58 293 019 zł (całość działu 921
(1)

 budżetu Miasta) 

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

2019: 18,44% tj. 11 257 494 zł 

2020: 11,35% tj. 7 270 835 zł 
(2)

 

2021 (planowany): 13,46% tj. 7 837 661 zł (doliczając konkurs grantowy, który obecnie znajduje się 

poza działem 921 budżetu: 8 302 661 zł, czyli 14,13%) 

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

Został bez zmian       zmniejszył się
(2)

       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: 

(1) 
Dział 921 budżetu Miasta obejmuje również wydatki na ochronę dziedzictwa narodowego, zarówno wydatki 

bieżące, jak i majątkowe (inwestycje). 

(2)
 Zmniejszenie w stosunku do planów sprzed pandemii i 2019 roku wynika przede wszystkim z odwołania lub 

przeniesienia na 2021 rok wielu imprez masowych, m.in. festiwalu Open’er, imprezy CudaWianki czy Festiwalu 
Kultur Świata Globaltica.  

 


