KULTURA MOBILNA – lista pytań i odpowiedzi
Kliknij w pytanie, by przenieść się do odpowiedzi. Jeśli w tym dokumencie nie znajdziesz odpowiedzi na
nurtujące Cię pytanie, napisz do nas na adres: kulturamobilna@instytutkultury.pl
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Czym jest Kultura Mobilna?
Kto może być Wnioskodawcą?
Jaka jest maksymalna kwota wsparcia jaką
można otrzymać?
Czy Wnioskodawcą mogą być cudzoziemcy?
Czy można złożyć wniosek na projekt
grupowy?
Ile osób może liczyć grupa?
Czy grupa może ubiegać się o wyższą kwotę
wsparcia?
Czy wymagane jest dostarczenie wniosku w
wersji papierowej?
Czy w naborze można wnioskować o wsparcie
kilku różnych projektów?
Ile razy do roku można ubiegać się o wsparcie?
Czy wsparcie otrzyma każdy, kto złoży
Wniosek?
Czy można aplikować o wsparcie projektu,
który zaczyna się przed datą posiedzenia
komisji?
Czy możliwe jest ubieganie się o wsparcie
realizacji projektów w formie online?
Czy ze środków można pokryć koszty diet
pobytowych, wiz, ubezpieczeń, transportu
prac, produkcji?
Czy możliwe jest otrzymanie wsparcia na
wyjazdy, mające na celu pozyskanie
partnerów do działań?
Czy można aplikować o wsparcie projektu,
który odbywa się w kolejnym roku
kalendarzowym?
Czy można rozliczyć zakwaterowanie, gdy
rezerwacja zrobiona jest za pośrednictwem
portalu typu Airbnb czy Booking.com?
Jak rozliczana jest podróż samochodem?
Ile trzeba czekać na decyzję o ewentualnym
wsparciu Projektu?
Jakie rodzaje projektów były wspierane
dotychczas?
Czy wyjazd może mieć charakter komercyjny?
Czy można pojechać do innego miejsca w
Polsce?
Czy można pojechać do więcej niż jednego
kraju?

24. Czy można składać wniosek o wsparcie kilku
wyjazdów równocześnie?
25. Kiedy można zacząć ponosić koszty
transportu i/ lub zakwaterowania w przypadku
wybrania mojego projektu?
26. W jakim języku można wypełnić aplikację?
27. Jaką formę ma mieć zaproszenie?
28. W jaki sposób będzie promowany Projekt
realizowany w ramach Kultury Mobilnej?
29. Do kiedy należy dostarczyć dokumentację
foto/video/audio z projektu?
30. W
jakiej
formie
należy
dostarczyć
dokumentację z projektu?
31. Co jest podstawą do rozliczenia projektu?
32. Zgubiłem/zgubiłam bilet potrzebny do
rozliczenia wyjazdu, co robić?
33. Czy WIK może kupić mi bilety i zarezerwować
nocleg czy należy zrobić to na własną rękę?
34. Co się stanie w przypadku niedostarczenia
faktur do WIK?
35. Czy WIK może wesprzeć w dopełnieniu
formalności dotyczących wyjazdu, w
przypadku nieznajomości języka kraju, do
którego się wyjeżdża?
36. Ile jest czasu na uzupełnienia formalne
wniosku?
37. Wyłożyłem/łam pieniądze z własnej kieszeni.
Kiedy można otrzymać zwrot kwoty za
zakwaterowanie i nocleg?
38. Instytucja goszcząca odwołała przyjazd. Czy
można liczyć na przesunięcie przyznanego
dofinansowania, na inny termin realizacji?
39. Ze względu na wydarzenia losowe loty zostały
odwołane, co zrobić?
40. Nie mam partnera w miejscu, co zrobić?
41. Kto gwarantuje bezpieczeństwo wyjazdu w
czasie pandemii?
42. Czy WIK może odwołać wyjazd, ze względów
bezpieczeństwa?
43. Czy do wsparcia w ramach Kultury Mobilnej
kwalifikuje się podróż wszystkimi środkami
transportu?

1.

Czym jest Kultura Mobilna?

To program realizowany przez Wrocławski Instytut Kultury, służący wsparciu mobilności i promocji środowiska
twórczego Wrocławia i Dolnego Śląska poza granicami Polski.

2.

Kto może być Wnioskodawcą w programie Kultura Mobilna?

Pełnoletnie osoby fizyczne, działające indywidualnie, lub grupy nieformalne, aktywnie działające na polu kultury
Wrocławia i Dolnego Śląska. Z programu Kultura Mobilna wykluczone są stowarzyszenia, fundacje i instytucje
kultury, a także osoby w odniesieniu do których przedmiot Projektu pokrywa się z zakresem ich obowiązków,
wynikającym z umów łączących te osoby z podmiotami, dla których organizatorem jest Gmina Wrocław lub
których działalność w zakresie dotyczącym organizacji Projektu finansowana jest ze środków Gminy Wrocław.
Szczegółowe wymogi i wykluczenia dotyczące Wnioskodawców opisane są w § 2 Regulaminu.

3. Jaka jest maksymalna kwota wsparcia jaką można otrzymać?
Maksymalna kwota wsparcia wynosi 3000 zł brutto.

4.

Czy Wnioskodawcą mogą być cudzoziemcy?

Tak, Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne aktywnie działające na polu dolnośląskiej kultury, bez względu
na pochodzenie i obywatelstwo, o ile spełniają pozostałe warunki Regulaminu. Wnioskodawca może wypełnić
formularz aplikacyjny w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

5.

Czy można złożyć wniosek na projekt grupowy?

Jeżeli planowany wyjazd odbywa się w tym samym czasie i do tego samego miejsca, a dana grupa artystyczna
jedzie na to samo wydarzenie i realizuje na miejscu wspólny projekt, należy aplikować jako grupa (nie są
akceptowane osobne aplikacje, nawet jeżeli aplikujący starają się o wsparcie innych pozycji budżetowych). Na
wyjazd można otrzymać całkowitą kwotę do 3000 zł brutto i kwota dofinansowania nie zmienia się w przypadku
większej liczby osób składającej się na grupę artystyczną.

6.

Ile osób może liczyć grupa?

Nie ma ograniczeń dotyczących liczby osób stanowiących grupę. We wniosku należy wymienić i przedstawić
wszystkich członków grupy. Bez względu na to ile osób liczy grupa maksymalne wsparcie jakie może otrzymać
wynosi do 3000 zł brutto.

7.

Czy grupa może ubiegać się o wyższą kwotę wsparcia?

Nie, maksymalna kwota wsparcia Projektu o jaką może ubiegać się grupa to 3000 zł brutto.

8.

Czy na etapie składania wniosku wymagane jest dostarczenie go w wersji papierowej?

Nie, Wrocławski Instytut Kultury stara się ograniczać zużycie papieru. Dlatego wniosek wypełniany jest jedynie
online.

9.

Czy można wnioskować o wsparcie kilku różnych projektów podczas jednego naboru?

Tak, ale mogą to być maksymalnie dwa wnioski. Dotyczy to zarówno osób indywidualnych i grup. Jeśli jedna
osoba składa wniosek indywidualnie, ale jest też członkiem/członkinią grupy to nadal obowiązuje ją limit dwóch
wniosków na nabór.

10. Ile razy do roku można ubiegać się o wsparcie?
Na 2022 roku planowany jest jeden nabór – wnioski można składać do 28 kwietnia 2022.

11. Czy wsparcie otrzyma każdy, kto złoży Wniosek?
Nie, wszystkie Wnioski podlegają ocenie komisji, zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie. Komisja
dokonuje wyboru wśród najlepszych Wniosków, które osiągnęły minimum 17 punktów, wskazując także
wartość świadczeń Wrocławskiego Instytutu Kultury (wysokość wsparcia) jako partnera Projektu.

12. Czy można aplikować o wsparcie projektu, który zaczyna się przed datą posiedzenia
komisji?
Wsparcie mogą otrzymać projekty mogą rozpocząć się dopiero od 1 maja 2022. Wrocławski Instytut Kultury
może zwrócić jednak koszty zakwaterowania i podróży poniesione od 1 kwietnia 2022.

13. Czy możliwe jest ubieganie się o wsparcie realizacji projektów w formie online?
Nie, program Kultura Mobilna służy jedynie wsparciu mobilności środowisk kulturalnych Wrocławia i Dolnego
Śląska, a zatem fizycznemu przemieszczaniu się poza granice Polski.

14. Czy ze środków programu można pokryć koszty diet pobytowych, wiz, ubezpieczeń,
transportu prac, produkcji?
Nie, wsparcie może zostać przeznaczone jedynie na transport osobowy i zakwaterowanie. Diety, wizy,
ubezpieczenia, koszt ewentualnego testu na Covid-19, transport prac, zakup materiałów, koszty
administracyjne, honoraria, wynajem przestrzeni, promocja, produkcja wykluczone są z programu wsparcia.
Tzn. mogą być uwzględnione w budżecie projektu, ale WIK ich nie pokrywa.

15. Czy możliwe jest otrzymanie wsparcia na wyjazdy, mające na celu pozyskanie
partnerów do działań Wnioskodawcy?
Tak, od 2021 program Kultura Mobilna wspiera wyjazdy mające na celu sieciowanie i pozyskiwanie partnerów
do działań. W celu ubiegania się o wsparcie na networking i budowanie partnerstw do wniosku należy załączyć
szczegółowy plan wyjazdu, ze wskazaniem potencjalnych partnerów i planowanych spotkań oraz jego
uzasadnienie dla promocji kultury Wrocławia i Dolnego Śląska poza granicami Polski.

16. Czy można aplikować o wsparcie projektu, który odbywa się w kolejnym roku
kalendarzowym?
Nie, program Kultura Mobilna operuje budżetem rocznym w związku z czym wsparcie mogą otrzymać tylko
wyjazdy, które kończą się 10.12.2022.

17. Czy można rozliczyć zakwaterowanie, gdy rezerwacja zrobiona jest za pośrednictwem
portalu typu Airbnb czy Booking.com?
Tak, przy takiej rezerwacji podstawą do rozliczenia jest faktura (wystawiona na WIK) lub potwierdzenie, na
którym uwzględnione jest nazwisko nocującego, miejsce, daty pobytu i poniesiony koszt zakwaterowania.

18.

Jak rozliczana jest podróż samochodem?

Podróż samochodem rozliczana jest na podstawie tzw. kilometrówki, czyli ewidencji przebiegu pojazdu zgodnie
z obowiązującą w 2022 roku stawką ryczałtową za kilometr. Aby otrzymać zwrot trzeba wypełnić i podpisać
formularz, który zawiera informacje o przebytej trasie, dane osobowe właściciela pojazdu, numer rejestracyjny
auta oraz jego markę i pojemność silnika. Podróż własnym samochodem jest rozliczana zgodnie z
obowiązującym wskaźnikiem używanym do obliczenia kosztów podróży służbowej (kilometrówka) do kwoty
przyznanej przez WIK. WIK nie pokrywa i nie zwraca kosztów transportu komunikacją miejską, ani podróży
taksówkami. Rozliczenie kosztów podróży samochodem jest możliwe po powrocie do kraju.

19. Ile trzeba czekać na decyzję o ewentualnym wsparciu Projektu?
Zgodnie z regulaminem wyniki ogłoszone zostaną do 10 maja 2022 roku.

20. Jakie rodzaje projektów były wspierane dotychczas?
W ramach programu Kultura Mobilna wsparcie otrzymały dotychczas wyjazdy związane z następującymi
projektami:
•

rezydencje artystyczne, literackie, muzyczne;

•
•
•
•
•

w celu realizacji swojego projektu artystycznego za granicą;
udział w przeglądach i biennale;
wyjazdy na targi sztuki, wystawy, koncerty, konferencje, spotkania sieci;
organizacja z partnerami warsztatów pokazów i wspólnych działań;
w zeszłym roku poszerzono także program o wyjazdy sieciujące, które powinny być przedstawione w
formie dokładnego harmonogramu spotkań z konkretnymi podmiotami.

21. Czy wyjazd może mieć charakter komercyjny?
Program Kultura Mobilna nie wspiera wyjazdów stricte zarobkowych. Jeżeli natomiast jest to np. wyjazd na targi
sztuki, podczas których możliwe dojść do sprzedaży pracy przez artystę/kę, istnieje możliwość wsparcia
takiego działania.

22. Czy można pojechać do innego miejsca w Polsce?
Nie, program Kultura Mobilna obejmuje tylko wyjazdy zagraniczne.

23. Czy można pojechać do więcej niż jednego kraju?
Tak. Istnieje możliwość aplikowania o mobilność obejmującą więcej niż jeden kraj, jeśli są to uzasadnione
wyjazdy w ramach jednego projektu. W takim przypadku warunki wsparcia pozostają takie same jak dla wyjazdu
do jednego kraju.

24. Czy można składać wniosek o wsparcie kilku wyjazdów równocześnie?
Tak, ale w ramach naboru można otrzymać tylko wsparcie jednego.

25. Kiedy można zacząć ponosić koszty transportu i/ lub zakwaterowania w przypadku
pozytywnej decyzji o wsparciu mojego projektu?
Pokrywamy koszty poniesione od 1 kwietnia 2022 roku.

26. W jakim języku można wypełnić aplikację?
Aplikacja może być wypełniana w języku polskim, angielskim, ukraińskim, białoruskim, rosyjskim.

27. Jaką formę ma mieć zaproszenie?

Zaproszenie powinno mieć charakter formalny (okreslać kogo, na kiedy i w jakim celu się zaprasza), być
przedstawione w formie listu (Invitation letter) w formacie .pdf i w języku angielskim lub polskim. Może być to
skan jeżeli takie zaproszenie zostało przesłane w formie papierowej. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne
jest też przesłanie screena e-maila z zaproszeniem. Wówczas jego treść powinna być równoznaczna z
zaproszeniem do udziału w danym przedsięwzięciu.

28. W jaki sposób będzie promowany Projekt realizowany w ramach Kultury Mobilnej?
Dział promocji WIK oferuje działania komunikacyjne, które mają na celu zwiększenie widoczności
zaplanowanych przez beneficjenta działań, w środowisku kulturalnym miasta i nie tylko. Narzędzia jakimi
dysponuje to strona www (profil beneficjenta, aktualności związane z wynikami poszczególnych naborów, a
także z samym wyjazdem beneficjenta). Innym, bezpośrednim działaniem są publikacje dotyczące
aktywności twórczej beneficjanta w ramach projektu opisanego we wniosku w mediach społecznościowych
WIK: na profilu głównym Facebook i Instagram, a także pojawienie się informacji o mobilności twórczej w
głównym newsletterze WIK.

29. Do kiedy należy dostarczyć dokumentację foto/video/audio z projektu?
Dokumentacja wyjazdu/ projektu musi zostać dostarczona do WIK na adres kulturamobilna@instytutkultury.pl
do 10 dni po zakończeniu projektu. Wysłane podczas projektu zdjęcia mogą być użyte do komunikacji w
mediach społecznościowych.

30. W jakiej formie należy dostarczyć dokumentację z projektu?
Powinno być to ok. kilkanaście plików w formacie .jpeg o wysokiej rozdzielczości (300 dpi), RGB. (najważniejsza
jest dokumentacja fotograficzna, ale jak najbardziej można dołączyć także inne formy).

31. Co jest podstawą do rozliczenia projektu?
Sprawozdanie, dokumenty finansowe jeśli WIK nie zajmuje się zakupem biletów i rezerwacją noclegów oraz
pełna dokumentacja fotograficzna projektu.

32. Zgubiłem/zgubiłam bilet potrzebny do rozliczenia wyjazdu, co robić?
Oryginały biletów i innych dokumentów księgowych są konieczne do rozliczenia, więc należy obchodzić się z
nimi ostrożnie. Jeśli się zgubią, nie będzie możliwości rozliczenia projektu i zwrotu poniesionych kosztów.

33. Czy WIK może kupić mi bilety i zarezerwować nocleg czy należy zrobić to na własną
rękę?

Oba warianty są możliwe. WIK może w uzgodnieniu z Partnerem/ Wnioskodawcą zakupić bilety oraz
zarezerwować nocleg, po podpisaniu umowy z baneficjantem. Wnioskodawca może też zrobić to sam i na
podstawie dokumentów księgowych (faktura, bilet) zostaną mu zwrócone poniesione koszty do kwoty
określonej w umowie - nie większej niż 3000 zł brutto.

34. Co się stanie w przypadku niedostarczenia faktur do WIK?
Niestety bez faktur, instytucja nie może zwrócić poniesionych kosztów. Są one warunkiem koniecznym.
Dowodem poniesionych kosztów są bilety, faktury wystawione na WIK.

35. Czy WIK może wesprzeć w dopełnieniu formalności dotyczących wyjazdu, w przypadku
nieznajomości języka kraju, do którego się wyjeżdża?
Zakładamy, że Wnioskujący będzie w stanie komunikować się z otoczeniem podczas projektu, oferujemy
możliwość częściowego wsparcia, ale nie wyręczenia. Koordynatorzy WIK preferują współdziałanie i partnerską
rozmowę o potrzebach, szanują czas Wnioskodawcy i oczekują tego samego od drugiej strony.

36. Ile jest czasu na uzupełnienia formalne wniosku?
Zgodnie z regulaminem Koordynator określa czas, w którym Wnioskodawca ma złożyć uzupełnienie formalne,
przeważnie sa to 3 dni robocze.

37. Wyłożyłem/łam pieniądze z własnej kieszeni. Kiedy można otrzymać zwrot kwoty za
zakwaterowanie i nocleg, na które otrzymałem/łam dofinansowanie w programie Kultura
Mobilna?
Zwrot kosztów na konto uczestnika programu nastąpi w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia WIK
prawidłowych pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów (najczęściej faktur, ale również biletów
kolejowych/ autobusowych) potwierdzających zakup noclegu lub przejazdu.

38. Instytucja goszcząca odwołała przyjazd. Czy można liczyć na przesunięcie
przyznanego dofinansowania, na inny termin realizacji?
Jeżeli przesunięcie terminu jest niewielkie, niezwłocznie należy poinformować koordynatorów WIK o tej
okoliczności i przesłać pisemne potwierdzenie zmiany daty od partnera. W regulaminie programu Kultura
Mobilna, każdego roku określona jest data będąca ostatecznym dniem powrotu z wyjazdu i jeżeli mobilność
mieści się w zapisanym przedziale, istnieje możliwość przesunięcia, po wcześniejszym ustaleniu warunków z
koordynatorami Kultury Mobilnej.

39. Ze względu na wydarzenia losowe loty zostały odwołane, co zrobić?
Należy koniecznie skontaktować się z koordynatorami programu lub też dowiedzieć się, czy istnieją opcje
przesunięcia terminu lotu lub zwrotu biletu. Dużo zależy od charakteru tych czynników losowych. Nie wyklucza
się wówczas możliwości zmiany warunków umowy z WIK.

40. Nie mam partnera w miejscu, co zrobić?
Od 2021 roku WIK wprowadziło nową ścieżkę programu Kultura Mobilna, służącą sieciowaniu i budowaniu
partnerstw. Taki wyjazd umożliwia znalezienie partnera na miejscu, by ubiegać się o wsparcie należy
przygotować szczegółowy plan działania (planowane spotkania, lista potencjalnych partnerów ect.) i
przedstawić go w formularzu aplikacyjnym.

41. Kto gwarantuje bezpieczeństwo wyjazdu w czasie pandemii?
Za bezpieczeństwo wyjazdu odpowiada beneficjent/beneficjentka. Dlatego koordynatorzy WIK oczekują od
wyjeżdżających, że szczegółowo zapoznają się z warunkami panującymi w danym kraju i wykupią na swój koszt
ubezpieczenie podróżne, uwzględnią w swoich planach ograniczenia spowodowane pandemią COVID - 19.

42. Czy WIK może odwołać wyjazd, ze względów bezpieczeństwa?
Wyjazd jest indywidualną decyzją uczestnika programu, która może ulec zmianie. Koordynatorzy Programu
Kultura Mobilna mogą jednak rekomendować odwołanie wyjazdu, jeśli zajdzie prawdopodobieństwo utrudnień,
zwłaszcza w przypadku ścieżki sieciującej szczególnie z uwagi na okoliczności związane z COVID - 19.

43. Czy do wsparcia w ramach Kultury Mobilnej kwalifikuje się podróż wszystkimi środkami
transportu?
WIK pokrywa koszty przejazdów kolejowych, autobusowych, samochodowych i lotniczych. Kosztami
niekwalifikowanymi są bilety na komunikację miejską i przejazdy taksówkami. WIK rekomenduje wybieranie
środków transportu najłagodniejszych dla kondycji naszej planety i rozwagę podczas wyboru.

