Sprawozdanie ze spotkania KDO ds. Kultury w dniu 6 kwietnia 2016 r.

1. p. Bogusława Presz podsumowała wyniki otwartych konkursów ofert na realizację
zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego na rok 2016. Do konkursów złożono 327 wniosków. Uwaga dla piszących żeby pisać wnioski bardzo syntetycznie, bez powoływania się na strategie,
ale z konkretami. Wiele wniosków na promocję krakowskich artystów zostało
napisanych pod zagranicę, a realizacja powinna być w Gminie Miejskiej Kraków.
Jest duże zwiększenie budżetu na konkursy. Uwaga dla piszących projekty, żeby
wpisywać wolontariat i koszty własne, bo brak którejkolwiek z tych pozycji wpływa
negatywnie na ocenę wniosku. P. Bogusława Presz poinformowała również, że program
KDO Unikat nie został zakwalifikowany z uwagi na dużą liczbę ciekawych wniosków
z zakresu promocji artystów krakowskich.
2. p. Bogusława Presz poinformowała o planowanym ogłoszeniu otwartego konkursu ofert
na organizację wydarzeń kulturalnych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec. Konkurs
będzie pierwszym – w zakresie zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego- ze składaniem ofert przez generator wniosków
Navicus.
3. p. Bogusława Presz poinformowała o prowadzonych w Urzędzie Miasta Krakowa
badaniach w zakresie kultury i zaprasza na spotkanie (piątek), w godz. 10.00-15.00
w Magistracie (Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sale Kupiecka i Lea, II piętro).
4. Michał Zabłocki poinformował o aktualnym stanie prac Rady Centrum Obywatelskiego.
5. Ewa Ryks zrelacjonowała ostatnie spotkanie KRDPP, na którym zaprezentowano raport
badań o stanie kultury w mieście, który dotyczył działania w domach kultury. Prezydent
Kulig zadeklarował, że Wydział Promocji Miasta powinien być szerzej wykorzystywany
przez Organizacje Pozarządowe.
6. Uchwała numer 1/2016 KDO ds. Kultury postanawia zaprosić dyrektora Biura
Informacji p. Macieja Grzyba na kolejne spotkanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
7. Uchwała numer 2/2016 KDO ds. Kultury popiera działania Pogromców Bazgrołów
zmierzające do zaostrzenia i egzekwowania kar dla osób szpecących pejzaż miasta,
a zwłaszcza obiekty zabytkowe. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
8. Kolejne spotkanie odbędzie się 11 maja o g. 16.00

