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SPRAWOZDANIE Z IX OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI 
LIDERÓW KULTURY

W dniach 2-4 kwietnia 2003 roku, w Krynicy, odbyła się IX Ogólnopolska Konfe
rencja Liderów Kultury, zorganizowana przez Tarnowską Fundację Kultury. Jej tema
tem było finansowanie i organizacja działalności kulturalnej w gminie, powiecie i wo
jewództwie samorządowym w aspekcie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Podczas 
konferencji odbyły się spotkania m. in. z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta RP, 
Ministerstwa Kultury, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz Pełnomocnika 
Rządu ds. Unii Europejskiej. 

Celem Konferencji było: 
-Pokazanie roli kultury w rozwoju Polski i Europy - jako decydującego czynnika 

integracji europejskiej. 
- Prezentacja możliwości pozabudżetowego finansowania kultury z funduszy po

mocowych i strukturalnych Unii Europejskiej, programów Unii Europejskiej, fundacji 
krajowych i zagranicznych. 

-Poszukiwanie nowoczesnych form mecenatu, sponsoringu i lobbingu na rzecz 
kultury. 

- Kreowanie nowoczesnych form prawnych i organizacyjnych dla działalności 
kulturalnej, w tym stowarzyszeń i fundacji. 

- Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej przygotowywania wniosków aplika
cyjnych do programów i funduszy polskich, europejskich i zagranicznych. 

Na program konferencji składały się bloki tematyczne poświęcone zarządzaniu i fi
nansowaniu kultury w Polsce oraz dyskusja nad miejscem kultury w procesie integracji 
z Unią Europejską. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w warsz
tatach, podczas których zostały omówione metody opracowywania projektów na 
przedsięwzięcia kulturalne finansowane z funduszy unijnych. 

Konferencji towarzyszyło otwarcie Salonu Sponsorów Kultury, gdzie zostały za
prezentowane firmy wspierające przedsięwzięcia kulturalne i oferujące swoje produkty 
i usługi instytucjom i organizacjom kulturalnym. Każdy z uczestników otrzymał spe
cjalnie przygotowane wydawnictwo pt.: „Kultura - Rozwój - Źródła finansowania. 
Metodyka opracowywania projektów na proeuropejskie przedsięwzięcia kulturalne”, 
zawierające niezbędne informacje dotyczące funduszy pomocowych (w tym funduszy 
Unii Europejskiej), fundacji krajowych i zagranicznych oraz zasad i metodyki przygo
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towywania wniosków. Rezultatem spotkania liderów kultury było opracowanie komu
nikatu z przebiegu obrad i przekazanie go przedstawicielom władz odpowiedzialnych 
za kulturę (m. in. prezydenta RP, ministra kultury, ministra edukacji narodowej i sportu, 
ministra finansów). 

Konferencja jest cyklicznym, odbywającym się dwa razy w roku, spotkaniem 
przedstawicieli samorządowych instytucji kultury. Jest dla nich okazją do wymiany 
informacji oraz doświadczeń, a także podejmowania nowych inicjatyw, m. in. powoła
nie Polskiego Forum Kultury Samorządowej. Dzięki uprzejmości organizatorów, stu
denci zarządzania kulturą z Uniwersytetu Jagiellońskiego mogli w niej uczestniczyć 
już po raz trzeci. 

Summary

This is a report from IX Conference of Culture Managers in Krynica. 
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