
Do udziału w naborze zapraszamy artystów, kuratorów, menedżerów kultury, 
dziennikarzy, aktywistów, animatorów, pracowników naukowych i innych twórców 
kultury, którzy w 2021 roku planują realizację projektów oraz wyjazdy sieciujące za 
granicą – indywidualnie lub w grupach. Aplikować mogą osoby pełnoletnie, bez 
względu na wykształcenie czy doświadczenie. Osoba bądź grupa starająca się o 
wsparcie może złożyć jednocześnie maksymalnie dwa wnioski (dotyczące dwóch 
różnych projektów).

Wspieramy wyjazdy m.in. na rezydencje i wizyty studyjne, festiwale, przeglądy 
sztuki, konferencje oraz związane z uczestnictwem w wystawach, warsztatach, 
seminariach, dyskusjach, a także podróże o charakterze sieciującym. 

Udział w Kulturze Mobilnej to szansa na rozwój i promocję swoich działań za granicą 
oraz nawiązywanie kontaktów międzynarodowych. Wybrane w wyniku naboru 
osoby lub grupy otrzymają wsparcie finansowe do 3000 złotych (bez względu 
na ilość osób w grupie) na pokrycie kosztów podróży i/lub zakwaterowania.

Jak aplikować? →

Wspieramy mobilność środowisk twórczych 
Wrocławia i Dolnego Śląska!
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Wniosek:
aplikacja składa się z poniższych dokumentów (w języku polskim lub angielskim):
• formularzu wniosku,
• CV (w przypadku grup konieczne jest CV składającego wniosek oraz krótsze 

biogramy członków grupy, które należy zamieścić w formularzu wniosku), 
• list motywacyjny (w formularzu wniosku),
• zaproszenie/ potwierdzenie/list intencyjny od zagranicznego partnera 

potwierdzający uczestnictwo w danym wydarzeniu, projekcie, rezydencji czy 
wizycie studyjnej (nie ma wzorów takiego dokumentu, powinien być formalny  
i opisywać charakter współpracy; do załączenia w formularzu wniosku) bądź opis 
wyjazdu sieciującego (szczegółowy plan wyjazdu z podaniem osób i instytucji, 
organizacji, wydarzeń, z którymi wnioskodawca planuje nawiązać partnerstwo).

Formularz wniosku, regulamin naboru oraz pozostałe wymagane dokumenty 
znajdują się na stronie: www.strefakultury.pl/kultura-mobilna 

Wnioski wypełnia się poprzez elektroniczny formularz, który można przesyłać  
do 15 września 2021 roku. Konsultacje, ewentualne pytania (Q&A) i wątpliwości 
prosimy przesyłać na adres e–mail: international@strefakultury.pl.

Do programu Kultury Mobilnej 2021 można aplikować do 15 września,  
a złożone aplikacje rozpatrywane będą w trybie dwumiesięcznym. 

Aplikacje złożone do:
• 17/04/2021 będą rozpatrzone do → 26/04/2021
• 15/06/2021 będą rozpatrzone do → 25/06/2021
• 15/09/2021 będą rozpatrzone do → 24/09/2021

wyjazdy możliwe są do 10/12/2021

Kontakt:

Program Kultura Mobilna jest jednym z działań 
międzynarodowych Strefy Kultury Wrocław. 
Jego zadaniem jest wspieranie mobilności  
i promowanie twórców z Wrocławia i Dolnego
Śląska, a poprzez to budowanie i wzmacnianie 
międzynarodowych relacji kulturalnych.

strefakultury.pl/kultura-mobilna
kulturamobilna@strefakultury.pl
StrefaKulturyWroclaw
strefakulturywroclaw


