
 

 

Informujemy, że z uwagi na okoliczności związane z szerzącą się epidemią koronawirusa, 
podjęliśmy decyzję o przesunięciu terminu składania projektów oraz terminu rozpoczęcia ich 
realizacji w konkursie „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Mazowieckie”, kierowanym do 
nauczycieli i animatorów.  
 
Konkurs na realizację projektów z zakresu edukacji i animacji kulturowej jest przeznaczony 
dla partnerstw z sektora oświaty i kultury. Wyłonione projekty z różnych subregionów 
województwa mazowieckiego otrzymają dofinansowanie w łącznej kwocie 48 000 zł.  
 
Serdecznie prosimy o udostępnienie informacji o konkursie w środowisku animatorów, 
nauczycieli edukatorów. Jesteśmy przekonani, że mimo trudniejszych okoliczności 
zewnętrznych, będzie można takie projekty realizować, być może w nieco innych, 
dostosowanych do nowej rzeczywistości, formułach czy poprzez nieco inne narzędzia. 
 
Najważniejsze informacje praktyczne: 
 

1. Terminy i dokumenty 
 

 Termin nadsyłania zgłoszeń w Konkursie zostaje przesunięty na 15 kwietnia 2020 
 Realizacja projektów może rozpocząć się od 22 kwietnia 2020 
 Regulamin – w załączeniu oraz na stronie: http://bmkmazowieckie.pl/ 
 Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/uSTY97S5ppPMZoun8 

 
2. Informacje i wsparcie przy przygotowywaniu wniosków 

 
W związku z tym, ze nie możemy w obecnej sytuacji realizować spotkań informacyjno-
szkoleniowych przygotowujących do składania projektów konkursowych, zachęcamy 
Państwa do wyboru innych form komunikacji i konsultacji przy składaniu wniosków: 
 

 kierowania do nas wszelkich pytań i wątpliwości drogą mailową 
(bmk@bmkmazowieckie.pl) bądź na FB 
https://www.facebook.com/groups/209359906188904/  

 śledzenia naszej strony internetowej  http://bmkmazowieckie.pl/  
 dołączenia do grupy BMK Mazowieckie na Facebooku:      

https://www.facebook.com/groups/209359906188904/.  
Poprzez kanały on-line będziemy się z Państwem komunikować, a także zamieszczać 
materiały szkoleniowe i udostępniać narzędzia mogące pomóc w pisaniu projektów.  

 
3. Pomysły /Nowe scenariusze / Inspiracje 

Z uwagi na wyjątkową sytuację zachęcamy także do: 

http://bmkmazowieckie.pl/
https://forms.gle/uSTY97S5ppPMZoun8
https://www.facebook.com/groups/209359906188904/
http://bmkmazowieckie.pl/
https://www.facebook.com/groups/209359906188904/


 

 

 poszukiwanie alternatywnych rozwiązań realizacji projektów, np. poprzez działania 
on-line 

 rozważenia opcji realizacji projektu (bądź wybranych aktywności w nim 
zaplanowanych) w okresie wakacyjnym. 

 
__________________________ 

 
Program „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Mazowieckie” 
Bezpłatne szkolenia, wizyty studyjne, Konkurs na realizację projektów z zakresu edukacji i 
animacji kulturowej, konferencje – takie działania planujemy dla nauczycieli i animatorów 
kultury z województwa mazowieckiego w drugim roku programu „Bardzo Młoda Kultura 
2019-2021: Mazowieckie”. Główny cel programu to wzmocnienie środowiska animacji i 
edukacji oraz łączenie sektorów kultury i oświaty poprzez edukację kulturową, czyli 
przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze. 

Operatorem regionalnym programu jest Amfiteatr w Radomiu  

Partnerzy: Forum Kultury Mazowsze, Mazowiecki Instytut Kultury, Mazowieckie Centrum 
Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, Federacja Mazowia, Fundacja Obserwatorium, 
Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, Dom Kultury Kadr, Dom Kultury Dorożkarnia, 
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, Sokołowski Ośrodek Kultury, 
Stowarzyszenie Wagon Inicjatyw, Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju Innowatorium, 
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Themersonów, Ośrodek Kultury Góra Kalwaria 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: bmk@bmkmazowieckie.pl  
 

 

 

https://www.facebook.com/amfiteatr.radom/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARB4LAzYHIkj2kWpTarVLhnqnVaOFnryW3F62roiDaXY2jOE7GozMCZ9jIiKq-J7i_UB8lrjc_iVzalq&fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/mazowieckiinstytutkultury/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARCRNikoOaUMPF27SVxSMSDbiv3Mmxc-DX8G_PMKdlomzlIEJX_KfbP50AmfFHqJFr1nTqAMUQEP6r02&fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/mcswe24/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARAYRhizO30fTC_23il1fEquG83Dax_CbeSZjCKmLmweslIiNABoaYuzMWH2_lIVp0ifZs1pLvyb9a6p&fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/mcswe24/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARAYRhizO30fTC_23il1fEquG83Dax_CbeSZjCKmLmweslIiNABoaYuzMWH2_lIVp0ifZs1pLvyb9a6p&fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/Federacja.MAZOWIA/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARB-XF2J9n7rrAXuyKRNGsGv8ZtLooV45UJ5UbajZUf-gaUjW_bsYYWrNV_40JzEUChwy5b3GofDAvg0&fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/Fundacja-Obserwatorium-171060866279730/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARAgVAndq8jukeAyDBIanTfYR_EcpAcN-GLZ35Az5PZS_4wfn9zWzyIhOiy4rJ9lySME1JeGjcN0qYrb&fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/Warszawski.Program.Edukacji.Kulturalnej/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARCrpVWy9T4kkw04dj65RmplYit7o4VuuOX9k8C5iLquXczdA_O-Y0rS2t6gE5bjqmEgNgoZmUIo2J6d&fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/dkkadr/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARCmw0LzvR28ablTg6EexPOzAG4DRUI5R8Z5SiXr0gOJN6i781d9xFROg4Rl6FgrkrubipCK0jhA2LrQ&fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/pages/Dom-Kultury-Doro%C5%BCkarnia/171253922926450?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARAQlsEwPV2CBD74ddZj2WPrTGRcjKXDTmsbGicr7Eh4a_mFvDVMthogyVNOzZxOOho33tyeMjAdJVlP&fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/KDKimBK/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARCuUAP0piwkjhbs07IW2p0YkRoqrNnXVmEhUzbiVYjQK1BKJ1QnFRdGcN30tPfwi8JwJFrGqp6P2hkw&fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/sokolowski.osrodek.kultury/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARDj-wBP2iOzcck5ZOD6hpLm4ECArZ7p8x0CNoprpm9Ftya7xohuIKd0cXeNmzb0qjMSuqHaQudMJ5GU&fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/WagonInicjatyw/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARD-MWavpFOeW6ODa_QPOjXEGdi4Y6brYZFHdX69xOz-P0Qs3Om6GUlm84EbmbQaRlpJaW1P9MwSHEsH&fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/innowatorium/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARARGLYbjKxaUW8XfUzV4EchK_ClxUUvsmd3rlETNz3jDIlCfX6hODiB-is4rvAz60O1GIhBT5ivhurh&fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/pokisplock/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARBoY3m271l-JEjX1bXTduZQEdtlRiECCPzAHpCBIUgGL2rejLl9i-8BqQLhl0pUB9wiGC831d7mg8Tk&fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/osrodek.gorakalwaria/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARCQWYWZi9Pcu_sPR-yNO-7q9rYM0Jr0QOJ66V7h-pjxH4rp_OYcb4HaI_Hz-LzDLZtDV0Miu6AGcZc6&fref=mentions&hc_location=group
mailto:bmk@bmkmazowieckie.pl

