
 

Program Promesa MKiDN 

OCENA WNIOSKÓW - podsumowanie naboru na rok 2015 

Informacje ogólne 

W I naborze do Programu Promesa MKiDN zakończonego w dniu 30 listopada 2014r. łącznie 

wpłynęło 6 wniosków o dotację. Spośród 6 złożonych wniosków 2 zostały odrzucone z przyczyn 

formalnych tj. z uwagi na brak spójności między wnioskiem o Promesę a wnioskiem do właściwego 

funduszu. Pozostałe 4 projekty zostały poddane ocenie w oparciu o kryteria wynikające z Regulaminu 

Programu tj.  

1) wartość organizacyjną – ocena tych kryteriów została przeprowadzona przez Departament 

Funduszy Europejskich. 

Punktacja maksymalna wynosiła 20 pkt. i jest możliwa do osiągnięcia tylko w przypadku, gdy 

Wnioskodawca wykazał doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na cele kulturalne, a także, gdy 

przygotowanie projektu rokowało duże szanse na pozyskanie dofinansowania środków europejskich.  

2) zgodność ze strategicznymi celami priorytetu – ocena tych kryteriów została przeprowadzona 

przez Departament Funduszy Europejskich. 

Punktacja maksymalna wynosiła 30 pkt. Z uwagi na fakt, iż wszystkie 3 projekty realizowane były w 

partnerstwie międzynarodowym uzyskały wartość 20-15 pkt. Jeden z nich odznaczał się słabym 

aspektem współpracy z zagranicznymi instytucjami, w związku z czym uzyskał w tej kategorii 5 pkt. 

3) wartość merytoryczna – ocena tych kryteriów została przeprowadzona przez Zespół Sterujący ds. 

Programu Promesa MKiDN, składający się z 10 członków. 

Na niższą ocenę wartości merytorycznej wpływały najczęściej następujące czynniki: 

� brak szerokiego dostępu do działań projektowych; 

� mała kompleksowość projektu; 

� mały zasięg geograficzny projektu;  

Wymagany w ramach programu pułap 60 pkt. osiągnęły 3 zadania, które następnie zostały 

rekomendowane do dofinansowania 

 

Podsumowanie 

Należy zaznaczyć, iż tak mała ilość aplikacji złożonych do Programu Promesa MKiDN wynikała ze 

specyficznej sytuacji, związanej z wdrażaniem nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020. W 

listopadzie 2014 r. jedynym programem europejskim, w którym przeprowadzano konkursy, był 

Program Kreatywna Europa. Wszystkie wnioski złożone do Departamentu Funduszy Europejskich 

dotyczyły tego właśnie programu unijnego.  



Z uwagi na przedłużające się prace związane z przygotowywaniem nowych programów 

finansowanych ze źródeł europejskich, II nabór wniosków do Programu Promesa MKiDN został 

anulowany. 


