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„WHERE ART IS” - KONCEPCJA PROJEKTU DLA FINANSOWANIA Z FUNDUSZY ZALĄŻKOWYCH 

SZWEDZKIEGO INSTYTUTU 

Propozycja przedstawione przez Szwedzkich partnerów z Uniwersytetu Linneaus (SE) 

Kontakt z: 
(SE) Jan Martinsson jan.martinsson@regionkalmar.se 
(PL) Marcin Żuchowski zuchowski@eurobalt.org.pl  
(PL) Magda Leszczyna-Rzucidło magda.rzucidlo@euroregionbaltic.eu 
 
O Koncepcji projektu: 
- Koncepcja projektu sztuki / turystyki zrównoważonej 
- Poszukiwani partnerzy Polscy zainteresowani projektem (instytucje i organizacje kultury i sztuki, 
wzornictwa, rzemiosła, zrzeszenia twórców, domy kultury, galerie) 
- Pierwsze spotkanie on-line zespołu i prace nad koncepcją zaplanowane w najbliższą środę, 28 
października, w godzinach 10: 00-12: 00. 
- Cel w lutym złożyć wniosek do Instytutu Szwedzkiego na środki seed money w celu przygotowania 
dużego wniosku projektowego do Programu Interreg Południowy Bałtyk. 
 
Ten zarys projektu dotyczy tego, w jaki sposób artyzm i ekonomia odwiedzających obiekty kultury i 
turystyczne mogą zwiększyć zarówno wartość pieniężną, jak i empiryczną, poprzez dostosowanie działań 
w ramach wzajemnie korzystnej współpracy strategicznej. 
Kreatywność, wyobraźnia i innowacje, urzeczywistnione w sztuce, projektowaniu i rzemiośle, mają 
potencjał kształtowania niepowtarzalnego charakteru miejsca, który może być również unikalnym 
zasobem dla gospodarki odwiedzających. Sztuka, wzornictwo i rzemiosło tworzą dyskretne cechy, 
ponieważ przyciągają odwiedzających i napływają na korzyść przedsiębiorczej branży turystycznej i 
hotelarskiej. Odnosi się to do podstawowego założenia projektu, zgodnie z którym sztuka, projektowanie 
i rzemiosło są ważnymi lokalnymi atrakcjami turystycznymi dla sieci biznesowej branży turystycznej i 
hotelarskiej, a jednocześnie nie czerpią korzyści z ekonomii wizyt gości w stopniu, który zapewnia ich 
odporność i trwałość. 
Dzięki głębszej integracji z gospodarką odwiedzających i zastosowaniu nowych strategicznych narzędzi 
operacyjnych, celem projektu jest znalezienie owocnych rozwiązań wspierających i mechanizmów 
redystrybucyjnych, które utrzymają i rozwijają zarówno gospodarkę lokalnych odwiedzających, jak i 
atrakcyjność sztuki. 
 
Zarys projektu 

Intencją projektu jest praca ze sztuką, projektowaniem i rzemiosłem w innowacyjny i integracyjny sposób 

z ekonomią odwiedzających oraz wzmocnienie ogólnych możliwości zarobkowania poprzez nowe źródła 

przychodów, a także zwiększenie wartości marek docelowych poprzez sztukę, projektowanie i rękodzieło. 

Jest to integracja korzystna dla obu stron, która uznaje i czerpie z różnic między przedsiębiorczością a 

kreatywnością artystyczną.  

Celem tego wniosku projektowego do „Svenska Institutet” jest zbudowanie sieci silnych stowarzyszeń i 

centrów zajmujących się sztuką, projektowaniem i rzemiosłem, które są zakorzenione i widoczne w 

miejscach, w których działają. Partnerzy z Litwy, Polski, Danii i Szwecji zostaną / zostaną zaproszeni do 

utworzenia grupy roboczej projektu. 

W ramach projektu przeprowadzone zostanie badanie podstawowe, w ramach którego przeanalizowane 

zostaną przepływy odwiedzających i immanentna ekonomia odwiedzających, a także rola sztuki, 
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projektowania i rzemiosła w tym zakresie. Zostaną opracowane kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) w 

celu zapewnienia przejrzystości i miar integracji systemowej. 

Warsztaty i laboratoria będą miały jasne cele i konkretne propozycje do przetworzenia na trzech różnych 

poziomach: 

1) Wartość docelowych markerów i marek sztuki, wzornictwa i rzemiosła. Jaka jest wartość dla 

gospodarki odwiedzających i jakie korzyści przynosi sztuka, wzornictwo i rzemiosło? 

2) Sieci wartości obejmujące nowe produkty turystyczne i zwiększona widoczność sztuki, 

wzornictwa i rzemiosła. Jak to osiągamy? 

3) Dopasowywanie pomysłów. Materializacja pomysłów inkluzywnych w konkretnych produktach 

turystycznych. Zwiększenie atrakcyjności miejsca docelowego oraz wartości dla sztuki, 

wzornictwa i rzemiosła, a także dla ekonomii zwiedzających. 

Efektem projektu będzie katalog inicjatyw oparty na wspólnych i międzynarodowych doświadczeniach 

uczestników projektu. Wynik zostanie przetworzony i wykorzystany jako studium wykonalności wniosku 

do Programu Międzyregionalnego Południowy Bałtyk 2022. 

SI SEED MONEY FOUNDING 

Zalążkowe finansowanie projektów współpracy w regionie Morza Bałtyckiego 

Granty te mają na celu rozpocząć lub rozszerzyć współpracę, która przyczyni się do zrównoważonego 

rozwoju gospodarczego, środowiskowego lub społecznego w regionie Morza Bałtyckiego. Szwedzki 

Instytut zapewnia finansowanie wspólnych projektów, w których szwedzkie organizacje wspólnie z 

organizacjami z krajów regionu Morza Bałtyckiego, w tym Rosji i krajów Partnerstwa Wschodniego, 

stawiają czoła wyzwaniom ponadnarodowym. 

Co to jest finansowanie zalążkowe w regionie Morza Bałtyckiego? 

Szwedzki Instytut stara się zacieśnić stosunki Szwecji i rozwijać współpracę z krajami położonymi nad 

Morzem Bałtyckim oraz w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. Szwedzkie organizacje mogą ubiegać się 

o dofinansowanie ze Szwedzkiego Instytutu w celu współpracy z organizacjami w krajach regionu Morza 

Bałtyckiego, w tym z Rosją, oraz organizacjami z krajów Partnerstwa Wschodniego UE. Działania 

projektowe, które szwedzki instytut wspiera w ramach „finansowania zalążkowego”, muszą być wyraźnie 

powiązane z jednym lub kilkoma wyzwaniami określonymi w strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. 

Projekty obejmujące kraje należące do Partnerstwa Wschodniego UE również muszą odnosić się do tych 

ram. Ponadto projekty powinny sprzyjać tworzeniu warunków dla długoterminowych i trwałych relacji w 

regionie. 

 Projekt może trwać nie dłużej niż 18 miesięcy. 

 Projekt może ubiegać się o kwotę od 100 000 do 500 000 SEK. 

 Główny wnioskodawca musi mieć siedzibę w Szwecji. 

 Wniosek musi obejmować co najmniej trzech aktorów z trzech różnych krajów kwalifikujących się 

do wsparcia, z których jednym jest Szwecja (jako główny wnioskodawca). 

 Kraje kwalifikujące się do finansowania to Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Dania, Estonia, 

Finlandia, Gruzja, Niemcy, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Polska, Federacja Rosyjska, Szwecja i 

Ukraina. 


