
 
 
 
 

Program dotacyjny „Koalicje dla Niepodległej” 
 

Spis treści: 

I. Opis projektu 
II. Założenia 
III. Sposób przeprowadzenia programu. 

 

 

I. Opis projektu 
 

Instytucją zarządzającą programem jest Biuro Programu Niepodległa (BPN). Program „Koalicje dla 

Niepodległej” skierowany jest do samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i innych 

instytucji wymienionych w regulaminie które zawiążą koalicję, czyli porozumienie na rzecz realizacji 

projektów związanych z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Zadaniem programu jest włączenie w program obchodów inicjatyw oddolnych, obywatelskich, a także 

inspirowanie działań zakładających współpracę mieszkańców, instytucji oraz grup nieformalnych 

podejmowanych na poziomie lokalnym. Program obchodów stulecia zyska dzięki temu charakter 

wyraźnie obywatelski, wielowątkowy, budowany z otwartością na bogactwo kontekstów lokalnych, 

realizowany blisko spraw i życia Polaków. 

Konkurs zostanie podzielony na dwa etapy. Pierwszy jest skierowany do samorządowych instytucji 

kultury, które staną się regionalnymi operatorami programu. Będą one mogły uzyskać dofinansowanie 

na realizację pięcioletniego programu składającego się z zadań kulturalnych, edukacyjnych i 

wydawniczych, w tym: współorganizację II etapu konkursu Koalicje dla Niepodległej oraz organizację 

szkoleń i wykładów.  

W ramach II etapu programu będą przyznawane małe dotacje na realizację małych działań o zasięgu 

regionalnym. Konkurs zostanie ogłoszony po wyborze 16 regionalnych Operatorów( po jednym na 

województwo),  którzy wspólnie z BPN przeprowadzą nabór.  

Szacujemy, że dzięki programowi w każdym województwie zawiąże się co najmniej 50 inicjatyw 

rocznie, czyli ok. 800 w rocznie w skali kraju. Łącznie daje to liczbę ok. 3200 koalicji w ciągu 5 lat 

trwania programu.  
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II. Założenia 
 

1. Cele programu 
 
a) włączenie obywateli we współtworzenie obchodów stulecia odzyskania niepodległości 

poprzez działania w społecznościach lokalnych, upowszechnianie wspólnotowych form 
świętowania i idei świętowania przez działanie; 

b) krzewienie współpracy między obywatelami i podmiotami na poziomie regionalnym, 
promocję postaw obywatelskich; 

c) upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości Polski 
uwzględniających kontekst lokalny; 

d) promowanie obchodów święta Niepodległości jako radosnego, nowoczesnego, 
wspólnotowego święta ponad podziałami. 

 

2. Beneficjenci 
 

Chcąc uczestniczyć w konkursie beneficjenci będą musieli zawrzeć koalicje składającą się z co najmniej 

dwóch podmiotów (zarówno na pierwszym jak i drugim etapie programu). Dofinansowane będą te 

zadania, które zostaną przeprowadzone wspólnie. Każdy beneficjent może brać udział w konkursie 

maksymalnie w dwóch zadaniach – w jednym jako wnioskodawca, w innym jako koalicjant.  

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać następujące podmioty: 

1) w pierwszym etapie: 

a. samorządowe instytucje kultury 

2) w drugim etapie: 

a. samorządowe instytucje kultury 

b. organizacje pozarządowe. 

 

Partnerami w koalicji mogą zostać wskazane niżej podmioty (w I etapie wymieni w punktach a-h, zaś 

w II etapie podmioty a-n)  : 

a) archiwa państwowe bądź prywatne; 

b)  przedszkola, szkoły rozumiane jako publiczne i/lub niepubliczne instytucje oświatowo-
wychowawcze i inne placówki oświatowe; 

c) jednostki samorządu terytorialnego; 

d) instytucje kultury; 

e) organizacje pozarządowe; 

f) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; 

g) państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe 

h) Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały; 
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i) uczelnie artystyczne; 

j) podmioty gospodarcze niezaliczane do sektora finansów publicznych; 

k) spółdzielnie mieszkaniowe; 

l) wspólnoty mieszkaniowa w myśl ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 
2015 r.  poz. 1892); 

m) przedstawiciele sektora biznesowego; 

n) grupy nieformalne nieposiadające osobowości prawnej1. 

 

3. Rodzaje kwalifikujących się zadań 
 

W pierwszym etapie programu można ubiegać się dofinansowanie następujących zadań: 

 Sfinansowanie pracy członków Zespołu Oceniającego, który przeprowadzi ocenę 
merytoryczną wniosków o dofinansowanie składanych w II etapie programu; 

 organizowanie szkoleń dotyczących przygotowania aplikacji, zawiązywania koalicji i 
prowadzenia koalicji; 

 organizowania szkoleń z zakresu: animacji kultury, promocji wydarzeń kulturalnych, 
współpracy z lokalnymi społecznościami, ewaluacji i rozliczania zadań; 

 praca zespołu ekspertów, którzy będą pomagać beneficjentom II etapu programu „Koalicje 
dla Niepodległej” w realizacji, rozliczaniu i ewaluacji ich zadań; 

 organizowania otwartych warsztatów/wykładów z zakresu edukacji historycznej, 
obywatelskiej lub patriotycznej. 

 

W drugim etapie programy wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie zadań dotyczących 

podtrzymywania tradycji narodowej i budowania patriotyzmu lokalnego oraz pielęgnowania 

dziedzictwa kulturowego, np.:  

 wycieczki tematyczne, okolicznościowe rajdy piesze i rowerowe, konkursy historyczne, 
plastyczne, śpiewacze, gry miejskie, questy, lekcje tematyczne, warsztaty, dyskusje i spotkania. 

 

 a także działania procesowe, których rezultatem będą: artykuły do prasy lokalnej, koncerty, 
instalacje, wystawy wewnętrzne i plenerowe (wraz z katalogami), murale, spektakle (teatralne, 
muzyczne i inne),  oznakowanie miejsc pamięci, wytyczenie i oznakowanie szlaków 
tematycznych i historycznych, plenery, panele dyskusyjne, wykłady, , rekonstrukcje wydarzeń 
historycznych, muzea społeczne, wydawnictwa (opracowanie rocznicowe, album, śpiewnik 
niepodległościowy, książka drukowana, e-book, audiobook, książka w formacie Daisy, gra 
planszowa lub karciana), film, audycja radiowa lub telewizyjna, teksty prasowe, pokazy. 

 

  

                                                           
1 Np. koła naukowe, kluby osiedlowe, kluby czytelnicze, grupy taneczne, aktorskie itp.  
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4. Koszty 

Wszystkie koszty związane z realizacją zadania muszą być poniesione w okresie kwalifikowalności 
wydatków, tj. w trakcie realizacji zadania z zastrzeżeniem: 

1) w pierwszym roku realizacji programu: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2017 r.; 

2) w drugim roku realizacji programu: od 1 lutego do 30 listopada 2018 r.; 

3) w trzecim roku realizacji programu: od 1 stycznia do 30 listopada 2019 r.; 

4) w czwartym roku realizacji programu: od 1 stycznia do 30 listopada 2020 r. 

5) w piątym roku realizacji programu: od 1 stycznia do 30 września 2021 r. 

 

W I etapie programu minimalna łączna kwota wnioskowanego dofinansowania na lata 2017 - 2021 

wynosi 280 000 zł. Maksymalna łączna kwota wnioskowanego dofinansowania na lata 2017 - 2021 
wynosi 405 500 zł. Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 80% budżetu przedstawionego 
we wniosku. 

 

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania dla beneficjentów II etapu programy wynosi 2 000 

zł. Maksymalna łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 15 000 zł. Wnioskowane 

dofinansowanie nie może przekraczać 90% budżetu przedstawionego we wniosku. W uzasadnionych 

przypadkach dyrektor może wyrazić zgodę na podniesienie wartości maksymalnego udziału 

procentowego dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania do poziomu 100%.  

 

5. Operator 
 

Operatorzy zostaną wybrani po jednym z każdego województwa na podstawie otwartego konkursu 

ofert. Do udziału w konkursie będą mogły się ubiegać samorządowe instytucje kultury. Operatorzy są 
zobligowanie do zawarcia koalicji przynajmniej z 1 podmiotem, w celu zebrania zespołu niezbędnego 
do przeprowadzania zadania. Współpraca powinna być zawarta z podmiotami wskazanymi poniżej: 

1) instytucje kultury; 

2) organizacje pozarządowe; 

3) przedszkola, szkoły podstawowe, ponadpodstawowe publiczne i niepubliczne i inne placówki 
oświatowe; 

4) publiczne uczelnie artystyczne; 

5) pozostałe uczelnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.); 

6) podmioty prowadzące działalność gospodarczą; 

7) kościoły i związki wyznaniowe; 

8) Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały; 

9)  archiwa państwowe bądź inne archiwa. 
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Operatorzy wraz z partnerami podejmą się: 

1) prowadzenie działań organizacyjnych, informacyjnych oraz integracyjnych, w tym przede 

wszystkim: techniczna organizacja w roku 2018 konkursu dotacyjnego w ramach programu 
„Koalicje dla Niepodległej”, dla wnioskodawców II etapu konkursu z województwa właściwego 
dla danego Operatora, zapewnienie członków Zespołu Oceniającego, przeprowadzenie oceny 
merytorycznej wniosków, stworzenie listy rankingowej; 

2) prowadzenie działalności szkoleniowo-warsztatowej skierowanej do podmiotów ubiegających 
się o dotacje w ramach II etapu konkursu programu „Koalicje dla Niepodległej”, w tym: 

wydawanie materiałów szkoleniowych; organizowanie warsztatów i szkoleń; wyjazdów 
studyjnych, spotkań dotyczących budowania sieci; prezentacji działań z zakresu edukacji 

kulturowej; działalność konsultacyjna i doradcza; służących także wymianie doświadczeń 
edukatorów i animatorów, w tym:  

a) zorganizowanie przynajmniej trzech szkoleń w półroczu dla wnioskodawców II etapu 
konkursu dotyczącego przygotowania aplikacji, zawiązywania koalicji i prowadzenia koalicji; 

b) zorganizowania co najmniej trzech otwartych szkoleń w półroczu dla wnioskodawców II 

etapu konkursu programu „Koalicje dla Niepodległej” z zakresu: animacji kultury, promocji 
wydarzeń kulturalnych, współpracy z lokalnymi społecznościami, ewaluacji i rozliczania 
zadań; 

3) zapewnienie zespołu ekspertów, którzy będą pomagać beneficjentom programu „Koalicje dla 

Niepodległej” w realizacji, rozliczaniu i ewaluacji ich zadań; prowadzenie działalności 

szkoleniowo-warsztatowej w obszarze edukacji historycznej, obywatelskiej lub patriotycznej, tj. 

wydawanie materiałów edukacyjnych, organizowanie warsztatów i szkoleń, prezentacji działań 

z zakresu edukacji historycznej, organizacji spotkań/wykładów prowadzonych przez 

naukowców i historyków, w tym zorganizowanie co najmniej trzech otwartych 

warsztatów/wykładów w półroczu dla wnioskodawców II etapu konkursu programu „Koalicje 

dla Niepodległej” dotyczących edukacji historycznej, obywatelskiej lub patriotycznej. 

 

 

Czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie projektów będą: doświadczenie organizacyjne 

realizatorów, w tym dotychczasowe współdziałanie z innymi podmiotami lokalnymi, poziom 

współpracy z samorządem lokalnym oraz zaangażowanie profesjonalnej kadry, gwarantujące 

osiągnięcie zamierzonych efektów merytorycznych. 

 

Operator powinien spełniać następujące wymagania: 

1) działać nie krócej niż 4 lata licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków; 

2) posiadać udokumentowane doświadczenie w organizacji i prowadzeniu warsztatów dla 

dorosłych z obszaru diagnozy społecznej, animacji kultury (wskazać 

pracowników/współpracowników posiadających niezbędne kompetencje); w tym realizacji 
projektów o charakterze edukacji historycznej, obywatelskiej lub patriotycznej; 

3) posiadać doświadczenie w budowaniu sieci (wskazać pracowników/współpracowników 
posiadających niezbędne kompetencje); 
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4) posiadać doświadczenie w prowadzeniu działań konsultacyjnych i doradczych, wspierających 
inne podmioty lub doświadczenie w prowadzeniu programów dotacyjnych; 

5) posiadać zasoby rzeczowe i kadrowe (w tym dysponować pomieszczeniem pozwalającym na 
przeprowadzenie warsztatów, dla co najmniej 20 osób) pozwalające na realizację celów 
programu. 

 

Operator otrzyma od BPN środki m.in. na:  

 Wynagrodzenie dla koordynatora programu; 

 Koszty administracyjne; 

 Wynagrodzenie dla zespołu oceniającego; 

 Promocję działań; 

 Przejazdy koordynatora i animatorów; 

 Wynagrodzenia dla trenerów i wykładowców; 

 Organizację szkoleń i warsztatów; 

 Publikację wydawnictw. 

 

Operator otrzyma środki na organizację spotkań i warsztatów z beneficjantami. Każdy Operator na 

terenie swojej miejscowości będzie musiał zorganizować przynajmniej 9 warsztatów dotyczących w 

zakresie tematycznym:  

 warsztaty dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz zawierania koalicji; 

 warsztaty dotyczący animacji kultury i promocji dla beneficjentów; 

 warsztaty z ewaluacji projektu dla beneficjentów; 

 prowadzenie działalności szkoleniowo-warsztatowej w obszarze edukacji historycznej, 

obywatelskiej lub patriotycznej. 

 

Operatorzy będą organizowali również dodatkowe szkolenia poza swoją siedzibą w odpowiedzi na 

potrzeby beneficjentów i reagując na bieżące problemy, we współpracy  z partnerami. Operator będzie 

wspierał beneficjentów w trakcie realizacji ich zadań, po przez stworzenie zespołu ekspertów, po 

których pomoc będą mogli się zgłaszać. Eksperci mogą być zarówno 

pracownikami/współpracownikami Operatora jak i jego partnerów.  

 

Zadaniem Operatorów będzie również kształtowanie świadomości historycznej oraz wzmocnienie 
publicznego dyskursu o przeszłości wśród mieszańców właściwego województwa po przez 
prowadzenie działalności szkoleniowo-warsztatowej w obszarze edukacji historycznej, obywatelskiej 

lub patriotycznej, w tym: wydawanie materiałów edukacyjnych, organizowanie warsztatów i szkoleń, 
prezentacji działań z zakresu edukacji historycznej, organizacji spotkań/wykładów prowadzonych przez 

naukowców/ historyków. 
 

 

Operatorzy zorganizują Zespoły Oceniające oferty przesłane na konkurs Koalicje dla Niepodległej w 

każdym województwie.  Wszyscy Operatorzy otrzymają jednolity wzór karty oceny od BPN.  
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Operatorzy będą uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez BPN.  

 

6. Ocena wniosków  

 

W 2017 roku zostaną ogłoszone dwa nabory wniosków – konkurs na Operatorów programu i pierwszy 

nabór dla beneficjentów na projekty realizowane w pierwszej połowie 2018 roku. Łączna kwota 

dofinansowania w 2017 roku wyniesie 1 mln zł.  

Wnioski złożone w konkursie na Operatora będą oceniane pod względem formalnym przez BPN. Oceny 

punktowej pod względem strategicznym i merytorycznym dokonuje Zespół Oceniający, którego skład 

powołuje Dyrektor Biura Programu Niepodległa i zatwierdza Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. W Zespole Oceniającym znajdzie się ośmiu ekspertów, reprezentujących różne dziedziny 

życia akademickiego i społecznego, co przyczyni się do uzyskania jak najbardziej kompleksowej i 

wnikliwej oceny złożonych wniosków.  

Każdy wniosek zostanie oceniony przez minimum trzech członków Zespołu Oceniającego, każdy z 

ekspertów zobowiązany będzie do zapisania stworzenia karty oceny wniosków, zgodnej ze wzorem 

stanowiącym jeden z załączników do regulaminu. Po skompletowaniu indywidualnych kart oceny 

punktowej dokonanej przez członków Zespołu Oceniającego BPN wylicza średnią ocenę dla każdego 

wniosku (średnia wyliczana jest z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku), po dodaniu oceny 

organizacyjnej, BPN sporządza listę rankingową wniosków. 

Po stworzeniu listy rankingowej BPN opracowuje schemat podziału środków finansowych i przedstawia 

go do zatwierdzenia dyrektorowi. Dyrektor przyznaje ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania 

w oparciu o listę rankingową i schemat podziału środków. Minimalna kwota uprawniająca do 

otrzymania dofinansowania wynosi 70, ale w szczególnych przypadkach, np. gdy limit finansowy nie 

pozwala na dofinansowanie wszystkich wniosków o punktacji równej lub wyższej niż 70, minister może 

zatwierdzić podniesienie progu punktowego uprawniającego do otrzymania dofinansowania. 

Szczegółowe wytyczne dotyczące oceny wniosków i przyznawania środków zostaną zawarte w 

regulaminie Programu.  

Po rozstrzygnięciu konkursu na Operatorów, BPN ogłosi II etap programu „Koalicje dla Niepodległej” 

skierowany do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Wnioskodawcy będą 

aplikowali o dofinansowanie zadania do BPN. BPN oceni wnioski pod względem formalnym. Oceny 

punktowej pod względem strategicznym i merytorycznym dokonają Zespoły Oceniające, powołane 

przez Operatorów w swoich regionach. Skład zespołów zostanie zatwierdzony przez Dyrektora Biura 

Programu Niepodległa. W Zespole Oceniającym znajdzie się ośmiu 8 ekspertów, reprezentujących 

różne dziedziny życia akademickiego i społecznego, co przyczyni się do uzyskania jak najbardziej 

kompleksowej i wnikliwej oceny złożonych wniosków. Jeden członek zespołu będzie wskazywany przez 

BPN. 

Każdy wniosek zostanie oceniony przez minimum trzech członków Zespołu Oceniającego, każdy z 

ekspertów zobowiązany będzie do zapisania stworzenia karty oceny wniosków, zgodnej ze wzorem 
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stanowiącym jeden z załączników do regulaminu. Po skompletowaniu indywidualnych kart oceny 

punktowej dokonanej przez członków Zespołu Oceniającego Operator wylicza średnią ocenę dla 

każdego wniosku (średnia wyliczana jest z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku), po dodaniu 

oceny organizacyjnej, Operator sporządza listę rankingową wniosków. 

Po stworzeniu listy rankingowej zostanie na przedstawiona BPN. Dyrektor BPN przyznaje ostateczną 

decyzję o przyznaniu dofinansowania w oparciu o listę rankingową i schemat podziału środków. 

Minimalna kwota uprawniająca do otrzymania dofinansowania wynosi 70, ale w szczególnych 

przypadkach, np. gdy limit finansowy nie pozwala na dofinansowanie wszystkich wniosków o punktacji 

równej lub wyższej niż 70, dyrektor może zatwierdzić podniesienie progu punktowego uprawniającego 

do otrzymania dofinansowania. Szczegółowe wytyczne dotyczące oceny wniosków i przyznawania 

środków zostaną zawarte w regulaminie Programu.  

 

III. Sposób przeprowadzenia programu.  
 

Program będzie realizowany według następujących kroków: 

1) Ogłoszenie I etapu programu przez BPN - wybór Operatorów regionalnych. 
2) Ogłoszenie listy Operatorów. 

a) Podpisanie umów. 
b) Wybór koordynatorów programu przez Operatorów. 
c) Organizacja szkolenia dla koordynatorów programu w Warszawie. 
d) Przedstawienie składu zespołów oceniających w poszczególnych regionach i ich 

akceptacja przez dyrektora BPN. 
3) Ogłoszenie II etapu programu „ Koalicje dla Niepodległej” przez BPN. 

a) Organizacja szkoleń dotyczących przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania i 
zawiązywania koalicji dla wnioskodawców przez Operatorów.  

b) Nabór wniosków. 
c) Ocena formalna wniosków przez BPN. Przekazanie poprawnych formalnie aplikacji do 

oceny merytorycznej przez Zespoły Oceniający powołane przez Operatorów, w 
każdym województwie.  

d) Przedstawienie list rankingowych przygotowanych przez Operatorów i przedłożenie 
jej dyrektorowi BPN.  

4) Ogłoszenie wyników II etapu naboru przez BPN. 
a) Podpisanie umów z beneficjentami. 
b) Przekazanie środków beneficjentom przez BPN. 

5) Realizacja zadań. 
6) Organizacja  kolejnych szkoleń przez Operatorów.  
7) Monitorowanie pracy Operatorów przez BPN i beneficjentów przez Operatorów.  

a) Zakończenie realizacji zadań. 
b) Rozliczenie zadań beneficjentów i Operatorów.  

8) Organizacja szkolenia dla najlepszych beneficjentów i prezentacja dobrych praktyk.  
 

Punkty 1-2 będą organizowane tylko w 2017 roku, natomiast 3-8 w latach 2018-2021.  
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