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Włącz się w świętowanie - jak przygotować dobry wniosek do programu „Niepodległa”? 

Spotkania informacyjne i webinarium  

Spotkania  

Między 19 a 21 lutego zapraszamy na cykl spotkań w dwunastu  miastach w Polsce. Jeśli masz pomysł 

na wydarzenie związane ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę i szukasz środków na jego 

realizację – przyjdź na sesję w jednym z województw.  

W czasie spotkań: 

 poznasz zasady składania wniosków w ramach programu „Niepodległa” oraz dowiesz się, jak 

uniknąć błędów; 

 otrzymasz garść inspiracji o lokalnych i ogólnopolskich projektach dotyczących niepodległości; 

 dowiesz się jak efektywnie zaplanować i przeprowadzić projekt. 

Szczegółowe informacje o  zapisach, agendzie i prowadzących znajdziesz na stronach organizatorów, 

w linkach poniżej. 

19.02.2018 

Katowice, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach 

Rzeszów, Teatr Maska  

Szczecin, Szczeciński Inkubator Kultury 

20.02.2018 

Czernica, Ośrodek Kultury Zameczek  

Lubin, Ratusz w Lubinie 

Poznań, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości 

Supraśl, Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu 

21.02.2018 

Elbląg, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu 

Kraków, Małopolski Instytut Kultury w Krakowie 

Lublin, Muzeum Lubelskie 

Łódź, Centralne Muzeum Włókiennictwa 

Wrocław, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 

http://www.rok.katowice.pl/ROK/index.php/dzialania/projekty/1695-wlacz-sie-w-swietowanie-jak-przygotowac-dobry-wniosek-do-programu-niepodlegla
http://estrada.rzeszow.pl/aktualnosci/jak-przygotowac-dobry-wniosek-do-programu-niepodlegla,art436/
http://inkubatorkultury.szczecin.pl/news/w%C5%82%C4%85cz-si%C4%99-w-%C5%9Bwi%C4%99towanie-jak-przygotowa%C4%87-dobry-wniosek-na-programu-niepodleg%C5%82a/
http://www.sdlspichlerz.pl/2018/02/niepodlega-spotkanie-infromacyjne.html
http://www.wzgorzezamkowe.pl/2018/02/09/wlacz-sie-w-swietowanie-jak-przygotowac-dobry-wniosek-na-programu-niepodlegla/
http://www.wmn.poznan.pl/
http://www.ckirsuprasl.com/pracownie_edukacyjne/suprasl/suprasl-wydarzenia/jak-przygotowa%C4%87-dobry-wniosek-do-programu-niepodleg%C5%82a.html
http://www.swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/jak-przygotowac-dobry-wniosek-do-programu-niepodleg-a/
http://mik.krakow.pl/2018/02/11/wlacz-sie-w-swietowanie-jak-przygotowac-dobry-wniosek-do-programu-niepodlegla/
http://www.muzeumlubelskie.pl/Aktualnosci/Niepodlegla1918_wlacz_sie_w_swietowanie_-2-958-20.html
https://www.facebook.com/events/403134873472270/
http://www.zajezdnia.org/aktualnosci/


 
 
 
 
 

 
 

Biuro Programu NIEPODLEGŁA 
Ul. Jasna 24 

00-054 Warszawa 
Tel. +48 22 182 260 00 

kontakt@niepodlegla.gov.pl 
www.niepodlegla.gov.pl 

Webinarium  

Jeśli nie możesz uczestniczyć w żadnym spotkaniu – weź udział w webinarium.  To seminarium online, 

prowadzone i realizowane za pomocą Internetu. Dzięki webinarium możesz obejrzeć i posłuchać 

prezentacji dotyczącej programu dotacyjnego i zadawać pytania za pomocą czatu. 

 

W trakcie webinarium: 

– powiemy, jak włączyć się we wspólne świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez 

Polskę, 

– dowiesz się, czy Twój pomysł ma szansę uzyskać wsparcie finansowe w ramach programu 

dotacyjnego „Niepodległa”, – poznasz zasady składania wniosków w ramach programu „Niepodległa” 

oraz dowiesz się, jak uniknąć błędów, – odpowiemy na Wasze pytania dotyczące programu. 

Webinarium skierowane jest do przedstawicieli samorządowych instytucji kultury i organizacji 

pozarządowych oraz do wszystkich osób, które chcą włączyć się w świętowanie. 

Prowadząca: Agnieszka Gajc, koordynatorka programu dotacyjnego „Niepodległa”. 

Agenda, 19.02.2018 

10.50-11.00 – rozgrzewka techniczna 

11.00-12.00 – webinarium 

12.00 – 12.30 – sesja pytań i odpowiedzi 

 

Chcąc wziąć w webinarium, wejdź na ten link  http://bit.ly/webinarium_niepodlegla i zarejestruj się. 

Na swojego maila otrzymasz link do strony, gdzie będzie emitowane seminarium. Webinarium zostanie 

zarejestrowane i będziesz mógł je obejrzeć od 20 lutego na naszym kanale YouTube - 

https://www.youtube.com/channel/UC9zArrPx5po7lSsd5uXMDHg .  

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Aleksandra Tatarczuk, atatarczuk@niepodlegla.gov.pl, 22 18 22 607. 

 

http://bit.ly/webinarium_niepodlegla
mailto:atatarczuk@niepodlegla.gov.pl

