
 

 

 

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

Adresat: starostwa i gminy pomorskie  

Gmina/Starostwo  SOPOT 

  

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: 950 

(Taka kwota była pierwotnie przeznaczona-planowana na konkursy. ) 

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

Tak     Nie  Nie dotyczy. X 

Kwota przeznaczona na konkurs (konkursy) w tys. zł  Nie dotyczy. 

(W 2020 roku odbył się konkurs i konkurs na rok 2021 też się odbywa. Planowana kwota na konkursy w 2021: 
960,5 tys.) 

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

Większy     Mniejszy X       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% X         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:   19.500 zł            

Budżet 2021.  Nie planuje się tej kwoty. Jeśli cała pula na granty nie zostanie wykorzystana w konkursach, 
wówczas pozostają środki na „19a”. 

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



 

 
 

Tak X       stypendia   nagrody specjalne/jubileuszowe   Inne – jakie? (np. ulgi w opłatach, użyczenia, mobilność)  

Wśród licznych form, w jakich wspierana na terenie miasta jest działalność artystów i szerzej - branża 
kreatywna, są m.in. stypendia artystyczne, na które pula została dwukrotnie zwiększona w 2020 i ta wysokość 
jest utrzymana w planie na 2021, nagrody "Sopocka Muza" dla sopocian z dorobkiem artystycznym i na 
początku swojej drogi oraz ulgi w opłatach za pracownie artystyczne i za lokale dla podmiotów prowadzących 
działalność kulturalną. 

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

https://bip.sopot.pl/a,19582,rozstrzygniecie-i-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-gminy-miasta-sopotu-w-2020-
roku-w-zakresie-kult.html 

https://bip.sopot.pl/a,19822,rozstrzygniecie-ii-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-gminy-miasta-sopotu-w-
2020-roku-w-zakresie-poz.html 

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

Organizacje nie zgłaszały problemów. W Sopocie działa Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych, które 
organizuje szkolenia dla organizacji oraz pomaga wypełniać wnioski. 

STRONA SCOP: http://scop.sopot.pl/ 

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

Na chwilę obecną nie widzimy potrzeby wprowadzania zmian w regulaminach czy dokumentach aplikacyjnych. 

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

Na pewno wprowadzenie zadań wieloletnich. Wpłynęło by pozytywnie na samych grantobiorców dając poczucie 
ciągłości i stabilizacji, co mogłoby być impulsem do dalszego rozwoju.  

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.? 

Na szczęście kryzys związany z pandemią zastał sopockie instytucje kultury w dobrej kondycji 

finansowej. W związku z tym nie było konieczności uruchamiania dla nich dodatkowych form wsparcia. 

Wszystkie instytucje składały wnioski o zwolnienia ze składek ZUS (z różnym skutkiem). Ponadto 

Bałtycka Agencja Artystyczna BART skorzystała z Funduszu Wsparcia Kultury. Warto podkreślić, że 

sopockie instytucje kultury zrealizowały większość zaplanowanych na ten rok zadań i same 

niejednokrotnie były wsparciem dla lokalnych twórców angażując ich w realizowane przez siebie 

projekty. 

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

2021? 

Sopot jest małym miastem, z 5 instytucjami kultury. Każda z nich ma inną specyfikę i inne potrzeby. Ze 
wszystkim jesteśmy w bieżącym kontakcie. Jeśli pojawią się potrzeby dodatkowego wsparcia ze 
względu na sytuację epidemiologiczną będą one realizowane na bieżąco. 

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

okresie od 12 marca 2020 r.? 

1. Zwiększona została pula pieniędzy przyznawana na stypendia artystyczne z 50 tys. zł na 138 tys. 
2. Wprowadzono ulgi w opłatach za pracownie artystyczne i za lokale dla podmiotów prowadzących 

działalność kulturalną.  
3. Zwiększana została kwota na zakup dzieł do kolekcji Państwowej Galerii Sztuki z 50 tys. do 100 tys. 

(zadanie realizowane w ramach dotacji celowej, dzieła kupowane od sopockich artystów). 
 

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

planowane/przewidywane w roku 2021? 

1. Kwota przeznaczona na stypendia artystyczne utrzymana na poziomie 100 tys. 
2. Ulgi w opłatach za lokale dla podmiotów prowadzących działalność kulturalną. 

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

2019 - 6,39% całego budżetu, 22 707 019,               

2020 – 30 391 782 7,04 % całego budżetu (wg planu po zmianach na dzień 30.09.2020)    

2021 – 24 979 000, 5,7% całego budżetu 

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

2019  6,8% 1 542 842            



 

 
 

2020  5,4% 1 642 510 (wg planu po zmianach na dzień 30.09.2020)  

2021 (planowany) 7% 1 751 600   

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

Został bez zmian       zmniejszył się       zwiększył się X 

 

 

*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  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


