Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności
młodych artystów-muzyków:
Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje

przygotowano na podstawie danych zebranych przez studentów
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
www.mkidn.gov.pl

Zasady dofinansowania najważniejszych zadań w zakresie studenckiej działalności naukowej,
artystycznej i kulturalnej.
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/uczniowie-i-studenci/uczelnie-artystyczne/zasady-dofinansowania.php

Fundusz Promocji Twórczości
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/dofinansowanie-do-wydan-z-fpt/fundusz-promocji-tworczosci.php

Stypendia
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/stypendia.php

Stypendia zagraniczne
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/stypendia/stypendia-zagraniczne.php

Thesaurus Poloniae
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/stypendia/thesaurus-poloniae.php

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
www.nauka.gov.pl

Stypendia dla studentów i doktorantów
http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-studentow-i-doktorantow/

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://stypendiumministra.pl/

Narodowe Centrum Kultury
www.nck.pl

Stypendium „Młoda Polska”
http://www.nck.pl/kategorie/mloda_polska.html

Stypendium z wyboru
http://stypendiumzwyboru.absolvent.pl/

Eurodesk – informacja europejska dla młodzieży
www.eurodesk.pl

Kurs na kulturę
www.kursnakulture.pl

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej
Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artstycznych
www.daad.pl

Platforma kultury
http://www.platformakultury.pl/

Polak potrafi – finansowanie społecznościowe
http://polakpotrafi.pl/

Fundacja Bogliasco
Program stypendialny Bogliasco – stypendia dla osób zajmujących się twórczością lub prowadzących
badania naukowe m. in. w dziedzinie muzyki. Stypendia są przyznawane bez względu na narodowość.
www.bfge.org

Fundacja Młodych Talentów MyWay
http://www.myway.pl/

Fundacja Hans und Eugenia Jütting
http://juettingstiftung.de/

System doradztwa stypendialnego „Skrzydlate Studia”
http://skrzydlatestudia.pl/

Stypendia pomostowe
Można ubiegać się o stypendium, pomoc doraźną lub kredyt studencki.
http://www.stypendia-pomostowe.pl/pieniadze_na_studiowanie.html

Fundacja Orange
W ramach „Akademii Orange” Fundacja przyznaje granty w dziedzinie edukacji kulturalnej.
http://www.fundacja.orange.pl/

Fundacja Banku BZWBK
http://fundacja.bzwbk.pl/

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
http://fwpn.org.pl/#

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
www.flzb.lbl.pl

Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej (OFAM)
http://www.flzb.lbl.pl/d/stypendia/agrafka_muzyczna

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
http://pnwm.org/

Fundacja Evens
Inicjuje i wspiera trwałe projekty promujące poszanowanie kulturowej i społecznej różnorodności w
Europie w zakresie Obywatelstwa Europejskiego, Edukacji dla Pokoju, Mediów.
http://evensfoundation.be/

Preferencyjny Kredyt dla Studentów
www.kredytstudencki.net

Fundacja Młodzi Artyści
http://mlodziartysci.eu/

Moje Stypendium
Miejsce, w którym znajdziesz aktualne programy stypendialne, różnorodne konkursy i przydatne
informacje z dziedziny edukacji.
http://mojestypendium.pl/?ticaid=611d3c

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
http://visegradfund.org/

Fundacja im. Stefana Batorego
Program stypendialny finansowany z darowizn firm i osób prywatnych
http://www.batory.org.pl/

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia
Program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne uzdolnionej młodzieży pochodzącej z małych
miejscowości.
http://dzielo.pl/pl

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
Granty dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji, kultury, sztuki i polityki
społecznej.
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm

Trans Artists
Portal z informacjami o grantach i programach związanych z mobilnością artystów.
http://www.transartists.org/

Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindth
Inicjatywa wspierająca dialog międzykulturowy.
http://www.euromedalex.org/

Fundacja Crescendum Est – Polonia
Stypendia przyznawane przez Fundację służyć mają realizacji marzeń edukacyjnych polskiej
młodzieży, w szczególności poprzez finansowanie studiów w najlepszych uczelniach zagranicznych.
http://crescendumest.pl/

Szwajcarska Fundacja dla Kultury
Wspiera projekty artystyczne z udziałem szwajcarskich artystów oraz projekty promujące szwajcarską
kulturę, inicjowane przez lokalnych partnerów. Działalność Fundacji obejmuje kraje Europy
Środkowej i Wschodniej oraz kraje bałtyckie.
http://www.prohelvetia.pl/

Lab for Culture
Internetowa platforma wymiany informacji o europejskiej kulturze i sztuce oraz współpracy
kulturalnej i możliwościach finansowania projektów
http://labforculture.org/

On the Move
Międzynarodowy portal poświęcony możliwościom wymiany kulturalnej, mobilności artystów.
http://on-the-move.org/

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
Oferta stypendialna.
http://buwiwm.edu.pl/

Yamaha Music Foundation of Europe
Stypendia dla artystów z Europy do 25. roku życia.
http://pl.yamaha.com/pl/music_education/ymfe/

European Cultural Foundation
Wspiera twórczość artystyczną i międzynarodową współpracę kulturalną, oferuje m. in. granty na
współpracę i podróże oraz programy dla krajów sąsiadujących z Europą
http://www.culturalfoundation.eu/

Towarzystwo Szkól Zjednoczonych Świata
im. prof. Pawła Czartoryskiego
Organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, której głównym celem jest
wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez międzynarodową edukację młodzieży w
duchu tolerancji, ochrony praw człowieka i aktywności społecznej. Aby ten cel osiągnąć, Towarzystwo
podejmuje starania o stypendia w renomowanych zagranicznych szkołach średnich z internatem.
http://uwc.org.pl/index.htm

Program Kultura 2007-2013
Program Unii Europejskiej skierowanym bezpośrednio do organizacji i instytucji kultury w Europie.
Dofinansowuje przedsięwzięcia kulturalne odbywające się na poziomie europejskim.
http://program-kultura.eu/

Fundusze dla organizacji pozarządowych
http://fundusze.ngo.pl/

Instytut im. Adama Mickiewicza
Program skierowany jest do artystów wszystkich dziedzin sztuki i przemysłów kreatywnych oraz osób
zajmujących się upowszechnianiem i promocją polskiej kultury. Ma na celu wsparcie indywidualnego
uczestnictwa w wydarzeniach poza granicami kraju (m.in w wystawach, koncertach, festiwalach,

tournée, konkursach muzycznych) poprzez dofinansowanie kosztów zakwaterowania i transportu do
miejsca realizacji wydarzenia.
http://www.iam.pl/pl/dzialalnosc/kultura-polska-na-swiecie.html

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
http://scp-slask.pl/

Urzędy Marszałkowskie
http://www.slaskie.pl/

Urzędy Miast
http://stypendia.um.warszawa.pl/
http://www.wroclaw.pl/stypendia-artystyczne

Instytut Muzyki i Tańca
www.imit.org.pl

Stypendia św. Mikołaja
http://stypendia.mikolaj.org.pl/

UNESCO-Aschberg Bursaries for Artists
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/aschberg-bursaries-for-artists/

Programy Unii Europejskiej
www.fundusze-europejskie.pl
http://www.efs.gov.pl/Strony/default.aspx
http://www.kapitalludzki.gov.pl/

Fundusze Norweskie i EOG
http://www.eog.gov.pl/Strony/start.aspx

