
6. edycja:
Do udziału w konkursie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz spółdzielnie socjalne działające 
na terenie województwa dolnośląskiego, które planują organizację rezydencji lub wizyt studyjnych 
w 2019 roku. Do konkursu można zgłaszać projekty związane z działaniami artystycznymi, eduka-
cyjnymi, badawczymi, animacyjnymi,  społecznie zaangażowanymi oraz wszystkie projekty, które 
poprzez sztukę, muzykę i literaturę, edukację, aktywizm, tworzenie i/lub rozwijanie sieci Europej-
skich kadr sektorów kreatywnych, wspieranie i promocję ruchów miejskich, edukację i promocję 
działań związanych ze zrównoważonym rozwojem, dążą do zgłębiania, promocji i reinterpretacji 
tematyki kultury miejskiej. 

Co oferujemy?     Wsparcie merytoryczne, organizacyjne, promocyjne oraz finansowe  
                                   w maksymalnej kwocie 10 000 złotych.

Nabór:                     10/09  ——  19/11/2018

Wyniki:                    30/11/2018

Konsultacje:          20/09, 4/10, 25/10, 8/11, 15/11, godz. 15:30–18:00, 
                                    Barbara, Świdnicka 8B, Wrocław

Działania:               2/01  ——  30/11/2019

AIR Wro: konkurs dla organizacji  
pozarządowych i spółdzielni socjalnych 
Zrealizujcie rezydencję lub wizytę studyjną związaną z tematyką miejską!



O AIR Wro:
AIR Wro wspiera twórców, kuratorów, akademików, dziennikarzy, aktywistów, animatorów  
i menedżerów realizujących artystyczne, kulturalne, badawcze oraz społeczne projekty,  
które czerpią z tradycji ruchów miejskich i oddolnych, dedykowane są bieżącym sprawom  
i problemom, na przykład przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej, ochronie środowiska  
czy ekologii, odnoszą się do edukacji obywatelskiej, kwestii społecznych i polityki kulturalnej,  
a także służą mediacji, poszukiwaniu dobrych praktyk i rozwiązań dla współczesnych miast.

O Strefie Kultury Wrocław: 
Nasza instytucja to sieć siedmiu miejsc, które prowadzimy i wypełniamy otwartymi dla 
mieszkańców miasta wydarzeniami. To cenione w kraju i za granicą, skierowane do szerokiego 
grona odbiorców festiwale – wydarzenia organizowane od wielu lat oraz te młodsze, choć już 
rozpoznawalne. To także programy, których działania obejmują zarówno wzmacnianie lokalnych 
inicjatyw, jak i projekty o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Ważne informacje:
Formularz wniosku, regulamin konkursu wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami 
są dostępne online za pośrednictwem strony internetowej www.strefakultury.pl/AIRWro  
w zakładce KONKURSY. Wypełniony formularz wniosku należy wysyłać na adres e-mail: 
airwro@strefakultury.pl najpóźniej do północy 19/11/2018 roku, w temacie wiadomości  
wpisując „Konkurs dla NGO 2019”.

Kontakt:
Krzysztof Bielaszka 
krzysztof.bielaszka@strefakultury.pl 
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