Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa
Raszewskiego Lato w teatrze 2019
ZASADY WYŁĄCZENIA ZADAŃ Z POMOCY PUBLICZNEJ
INFORMACJE OGÓLNE
1. W przypadku wnioskodawców będących przedsiębiorstwami, w rozumieniu

2.

3.

4.

5.

art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
dofinansowanie w programie jest udzielane jako pomoc publiczna,
na warunkach określonych w §7 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu zadań objętych
mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz
udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2374) 1.
Zgodnie z art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu „za przedsiębiorstwo uważa się
podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego
formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność
na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną
działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną
działalność gospodarczą”. Z perspektywy przepisów o pomocy publicznej
działalność gospodarcza rozumiana jest jako wszelka działalność polegająca
na oferowaniu na rynku towarów lub usług. W tym zakresie nie znajduje
zastosowanie definicja działalności gospodarczej zawarta w art. 3 ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646).
Określenie czy dany wnioskodawca występuje o dofinansowanie jako
przedsiębiorstwo nie zależy od formy prawnej wnioskodawcy ale od cech
zadania będącego przedmiotem wniosku. Oznacza to zatem, że mogą
wystąpić sytuacje, w których przedsiębiorcy będą się ubiegać o wsparcie tylko
działalności, która ma charakter niegospodarczy. Nie można też wykluczyć,
iż w przypadku wnioskodawcy składającego wnioski do różnych programów
w przypadku jednego z zadań wnioskodawca będzie występował jako
przedsiębiorstwo, a w przypadku innego zadania – nie. Decydujące jest zatem
ustalenie, czy dofinansowanie realizacji zadania przyznawane jest
przedsiębiorcy w związku z prowadzoną przez niego działalnością
gospodarczą.
Gdy zadanie ma charakter niegospodarczy, ale o wsparcie ubiega się
wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą, aby dofinansowanie nie
zostało uznane za pomoc publiczną, wnioskodawca powinien zapewnić
rachunkowe rozdzielenie obydwu działalności, tak aby uniknąć
wykorzystywania wsparcia otrzymanego na działalność niegospodarczą
do finansowania działalności gospodarczej2.
Celem programu Lato w teatrze jest wspieranie zadań o charakterze
niekomercyjnym, które zapewniają całkowicie bezpłatny dostęp odbiorców

1 Zgodnie z art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
2 Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych Ministra oraz wydatków
dokonywanych z tych środków dotyczy wszystkich beneficjentów programu.

do oferty kulturalnej. Z tego względu program nie przewiduje udzielania
dofinansowań jako pomocy publicznej.
6. Instytucja zarządzająca analizuje informacje przedstawione we wniosku
w zakresie całkowicie bezpłatnego dostępu do zadania w celu weryfikacji czy
zadanie zgodnie jest z celami programu, czy ma charakter czysto społeczny,
edukacyjny lub kulturalny, a jego efekty będą otwarte dla ogółu społeczeństwa
bezpłatnie w trakcie jego realizacji oraz po jego zakończeniu.
DOFINANSOWANIE, KTÓRE NIE JEST POMOCĄ PUBLICZNĄ
7. Po stwierdzeniu, że ewentualne dofinansowanie nie jest pomocą publiczną,

może być ono przyznane i udzielone na zasadach określonych w regulaminie
programu, w zakresie i limitach finansowych określonych w załączniku nr 2
do regulaminu.
8. W przypadku przyznania dofinansowania niebędącego pomocą publiczną
beneficjent na etapie aktualizacji wniosku jest zobligowany do ponownego
kontaktu w celu potwierdzenia czy – w związku ze zmianami w zakresie
zadania wprowadzonymi na etapie aktualizacji – nie zachodzą okoliczności
wykluczające
zadanie
z
zakresu
programu
(uzyskanie
przychodów/wprowadzenie opłat za udział w zadaniu).
9. UWAGA! Przedstawienie przez wnioskodawcę/beneficjenta niesprawdzonych
lub nieprawdziwych informacji we wniosku oraz niespełnienie wymogów
określonych w pkt. 4-6 i pkt. 8 może skutkować odrzuceniem wniosku,
anulowaniem przyznanego dofinansowania lub obowiązkiem zwrotu
dofinansowania wraz z odsetkami.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa
Raszewskiego Lato w teatrze 2019
WYKAZ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH finansowanych przez Instytut
Teatralny*
Lp. Rodzaj kosztu
1.
Honoraria/wynagrodzenia za działania merytoryczne i
obsługę zadania:
• prowadzenie warsztatów
• koordynacja zadania
• opieka pedagogiczna dzieci uczestniczących w
projekcie, kierowanie kolonią
• obsługa techniczna przedsięwzięć w ramach zadania
m.in. nagłośnienie, oświetlenie, bileterzy, sprzątaczki
• dokumentacja fotograficzna i filmowa projektu
• obsługa finansowa i księgowa zadania
• obsługa promocyjna zadania
• opieka medyczna

Uwagi
Wyłącznie koszty
finansowane w oparciu
o
faktury i umowy
zlecenia/o
dzieło. Z wyłączeniem
płac pracowników
etatowych
wnioskodawcy - z
wyjątkiem płac
pracowników
etatowych organizacji
pozarządowych
oddelegowanych
do prac przy
zadaniu w oparciu
o odpowiednie zapisy w
umowie lub aneksie do
umowy o pracę.

2.

Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć
warsztatowych oraz przygotowania scenografii.

3.

Koszty podróży lub transportu:
• uczestników warsztatów
• artystów i innych osób związanych z realizacją
zadania
• scenografii
• elementów wyposażenia technicznego
Koszty promocji i reklamy:
• wydanie materiałów promocyjnych oraz ich
dystrybucja
• reklama prasowa, radiowa, telewizyjna, internetowa
Koszty wyżywienia lub poczęstunku dla uczestników
warsztatów.
Koszty przeprowadzenia ewaluacji zadania.
Koszty dodatkowych szkoleń dla kadry prowadzących.

Z wyłączeniem zakupu
sprzętu, wyposażenia
i innych środków
trwałych .
Z wyłączeniem kosztów
zakupu paliwa.

4.

5.
6.
7.

Z wyłączeniem kosztów
produkcji gadżetów
promocyjnych.

*Wszystkie koszty kwalifikowane finansowane przez Instytut Teatralny można pokryć
również w ramach wkładu własnego

WYKAZ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH finansowanych z innych źródeł (jako
wkład własny)
1.
2.
3.
4.

Koszty wynajmu pomieszczeń na warsztaty i na pokazy efektów pracy,
Koszty wynajmu sprzętu i wyposażenia na potrzeby zadania,
Koszty ubezpieczenia,
Koszty noclegów uczestników i prowadzących warsztaty w trakcie realizacji
Projektu,
5. Koszty zakupu biletów dla uczestników zadania na przedsięwzięcia kulturalne
(np. wystawy, spektakle teatralne, koncerty) stanowiące integralną część
zadania.
6. Koszty przeprowadzenia badań sanepidowskich oraz medycyny pracy.
Wkład własny muszą stanowić środki nie uzyskane z dofinansowania uzyskanego
w innym programie Instytutu Teatralnego lub Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa
Raszewskiego Lato w teatrze 2019
TABELA HONORARIÓW
Funkcja

Wysokość honorarium
[w kwotach netto]

Prowadzący warsztaty

45 – 55 zł/h

Koordynator projektu

2 500 – 3 500 zł

Pracownik techniczny

20 – 30 zł/h

Obsługa finansowa

1 200 – 1 500 zł

Dokumentacja filmowa
600 – 2 500 zł
(filmowanie warsztatów –
przygotowanie krótkiego,
maksymalnie
pięciominutowego
materiału oraz rejestracja
końcowej prezentacji,
udostępnienie praw
autorskich do materiału)
Dokumentacja
600 – 1 500 zł
fotograficzna
(dokumentacja
fotograficzna warsztatów,
zdjęcia indywidualne i
grupowe prowadzących
warsztaty oraz
uczestników, udostępnienie
praw autorskich do
materiału)
Opieka pedagogiczna
1 500 – 2 500 zł

Załącznik nr 4 do Regulaminu Programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa
Raszewskiego Lato w teatrze 2019
WYKAZ BŁĘDÓW FORMALNYCH
Błędem formalnym jest niezgodność zadania z wymogami określonymi w
regulaminie, w szczególności:
1) złożenie wniosku przez podmiot nieuprawniony;
2) nieprzesłanie Potwierdzenia złożenia wniosku w terminie określonym w
regulaminie programu;
3) brak podpisów osób upoważnionych i pieczęci na Potwierdzeniu złożenia wniosku;
4) brak podpisów osób uprawnionych i pieczęci w przypadku, jeśli wnioskodawca
przesłał kompletny wniosek w wersji papierowej;
5) podanie we wniosku błędnego numeru NIP lub REGON;
6) złożenie więcej niż jednego wniosku na to samo zadanie;
7) złożenie wniosku bez wykorzystania systemu Witkac;
8) niezgodność zadania z zakresem kwalifikujących się zadań ustalonym w
regulaminie danego programu;
9) przeznaczenie wydatków z dofinansowania na koszty nieujęte w wykazie kosztów
kwalifikowanych;
10) suma kontrolna oferty w systemie nie jest zgodna z sumą kontrolną na
przesłanym potwierdzeniu złożenia oferty;
11) nieuwzględnienie we wniosku wymogów określonych w regulaminie danego
programu.

Załącznik nr 5 do Regulaminu Programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa
Raszewskiego Lato w teatrze 2019
TABELA KRYTERIÓW OCENY WNIOSKÓW W PROGRAMIE LATO W TEATRZE

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ
Lp
1.

Kryterium
Koncepcja
merytoryczna projektu

Charakterystyka






2.

Stopień uwzględnienia
potrzeb i zainteresowań
uczestników projektu






3.

Skierowanie oferty do
grup
defaworyzowanych






spójność koncepcji artystycznej z
edukacyjną – adekwatność
proponowanych działań do wieku i
potrzeb odbiorców,
oryginalność i innowacyjność
koncepcji projektu
kompleksowy opis projektu,
uwzględniający temat i cel pracy
oraz wybór tekstów kultury
inspirujących do pracy w
kontekście pracy z dziećmi i
młodzieżą,
adekwatność podejmowanych
działań do założonych celów,
stworzenie warunków dla dzieci i
młodzieży do kreatywnej
wypowiedzi artystycznej
adekwatne do projektu metody
pracy, uwzględniające
podmiotowość uczestników,
dostosowane do wieku i
możliwości
wykorzystanie w projekcie
innowacyjnych form pracy, które
pozwalają na aktywizację
uczestników w grupie, której
częścią są osoby z
niepełnosprawnościami oraz osoby
z innych środowisk
defaworyzowanych.
przeciwdziałanie izolacji
społecznej m.in. osób z
niepełnosprawnościami oraz osób
ze środowisk defaworyzowanych,
integracja – łączenie grup
wykluczonych z innymi grupami,
realizacja projektu dla grup

Ilość
punktów

0-35 pkt.

0-25 pkt.

0-10 pkt.

4.




Kompetencje
realizatorów



5.
6.



Zakładane efekty
długofalowe
Współpraca z
partnerami




7.



Plan promocji projektu



mających utrudniony dostęp do
kultury lub zamieszkujących na
terenach społecznie
zdegradowanych, ubogich w
instytucje kulturalne i środowiska
twórcze, realizowanych na
obszarach o najniższym PKB.
kompetencje artystyczne,
doświadczenie w działalności
pedagogicznej i edukacyjnej,
w przypadku podejmowania pracy
z osobami z
niepełnosprawnościami oraz
osobami z innych środowisk
defaworyzowanych – udział w
projekcie osoby z doświadczeniem
w takiej pracy
możliwość i sposób kontynuowania
działalności edukacyjnej
współpraca z samorządem oraz z
innymi partnerami,
finansowy i organizacyjny udział
samorządu oraz innych partnerów
w działaniach projektowych
kreatywne formy promocji i działań
z zakresu PR,
wybór kanałów promocyjnych
adekwatnych do miejsca realizacji
projektu

0-5 pkt.

0-5 pkt.

0-5 pkt.

0-5 pkt.

KRYTERIA OCENY ORGANIZACYJNEJ
Lp
1.

Kryterium
Plan finansowy
projektu oraz
dotychczasowa
współpraca z
Instytutem
Teatralnym

Charakterystyka





realność przedstawionego budżetu
oraz harmonogramu
adekwatność nakładu środków
finansowych do planowanych działań,
wkład własny do projektu
dotychczasowa współpraca
(terminowość rozliczeń, regularność i
płynność kontaktu z grantodawcą)

Ilość
punktów

0-10 pkt.

Załącznik nr 6 do Regulaminu Programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa
Raszewskiego Lato w teatrze 2019
SZKOŁA PEDAGOGÓW TEATRU
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza beneficjentów programu
Lato w teatrze oraz pracowników instytucji i organizacji zajmujących się działalnością
edukacyjną do poszerzenia kompetencji, zdobycia nowych umiejętności
i przygotowania się do realizacji projektów w ramach programu.
PROGRAM:
OBOWIĄZKOWE SPOTKANIE SZKOLENIOWE DLA BENEFICJENTÓW
MODUŁÓW LATO W TEATRZE ORAZ LATO W TEATRZE +
10-12 maja 2019
Trzydniowe spotkanie przeznaczone dla realizatorów warsztatów. Jego celem jest
przygotowanie uczestników do realizacji projektów w ramach programu m.in. w takich
obszarach jak: realizacja projektu w partnerstwie, wizyty pedagogów teatru, oraz
ewaluacja projektu. Podczas warsztatów uczestnicy zostaną wyposażeni
w narzędzia służące kontraktowaniu oraz budowaniu współpracy w zespole
prowadzących.
UWAGA: Instytut Teatralny zwraca koszty podróży oraz pokrywa koszty
zakwaterowania i wyżywienia uczestników. Beneficjenci modułu Lato w teatrze +
przyjeżdżają na szkolenie z przedstawicielem ośrodka partnerskiego.
OFERTA SZKOLENIOWA
UWAGA: Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Instytut Teatralny nie zwraca kosztów
podróży ani zakwaterowania uczestników. Pierwszeństwo mają osoby składające
wnioski w Lecie w teatrze 2019.
16-17 marca 2019
Budowanie zespołu projektowego - warsztat o komunikacji i współpracy |
prowadzenie: Aleksandra Chmielińska i Monika Modrzejewska-Świgulska
Dwudniowy warsztat przeznaczony dla osób tworzących zespół projektowy czy
partnerstwo w ramach projektu. Uczestnicy uzyskają informację na temat
rozpoczynania i kontraktowania współpracy tak, aby zakładała ona wspólną
odpowiedzialność, klarowne i spójne formułowanie celów zespołu na różnych
poziomach: organizacyjnym, merytorycznym oraz relacyjnym. Uczestnicy poznają
także prawidłowości funkcjonowania zespołu projektowego.

22-23 marca 2019
Proces grupowy, a proces twórczy | prowadzenie: Monika Klonowska
Dwudniowe spotkanie, którego celem jest poznanie mechanizmów grupowych,
mających wpływ na przebieg i efektywność pracy zespołu. Uczestnicy będą mieli
możliwość poznania i trenowania umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
które mogą mieć miejsce podczas współpracy grupowej.
29-30 marca 2019
Wzmocnij w sobie lidera | prowadzenie: Fundacja Szkoła Liderów
Warsztaty wzmacniające kompetencje liderskie, przeznaczone dla osób, które tworzą
zespoły projektowe. Celem warsztatu jest rozwój samoświadomości i zrozumienia
siebie w liderskiej roli, zwiększenie świadomości swoich mocnych stron oraz
zwiększenie skuteczności swojej pracy poprzez dzielenie się zadaniami
i odpowiedzialnością z innymi.

