


Agenda spotkania

• Idea Inicjatywy SOWA 

• Wnioskodawcy

• Warunki i kryteria obowiązujące przy naborze, formularz rejestracyjny 

• Podsumowanie harmonogramu naboru 



Cele Inicjatywy SOWA

• Uruchomienie na terenie całej Polski do 30 ośrodków wyłonionych podczas aktualnie trwającego 

naboru 

• Budowanie społecznego zaangażowania w naukę oraz kształtowanie społecznej świadomości

dotyczącej sposobu pojmowania nauki (nauka nie jest oderwanym od otaczającego nas świata

bytem, ale jego integralną częścią, a równocześnie narzędziem do poznania tego świata)



Pakiet SOWA

• Eksponaty (15 lub 18 eksponatów) 

• Przestrzeń warsztatowa Majsternia (meble, zestawy edukacyjne, 2 eksponaty) 

• Wsparcie programowe (szkolenia/warsztaty/materiały edukacyjne) 

• Sieciowanie (Szkoła Kopernika – angażowanie w programy edukacyjne, 

m.in. KMO/ESERO)



Przestrzeń wystawy SOWA
Przykładowa aranżacja





Przestrzeń warsztatowa Majsternia
Przykładowa aranżacja





Kto może aplikować

• Samorządowe instytucje kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 

1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020 r., 

poz. 194 ze zm.) 

• Jednostki sektora finansów publicznych niebędące instytucjami kultury w 

rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(Dz.U.2020 r., poz. 194 ze zm.) 



Warunki udziału w naborze
Podmioty uprawnione przystępujące do naboru muszą spełniać następujące warunki:

• prowadzić działalność w miejscowości posiadającej status miasta, gdzie liczba
mieszkańców nie przekracza 150 tysięcy osób;

• w ramach działalności statutowej lub programowej popularyzować przynajmniej jedną
z dziedzin: naukę, technikę, edukację, sztukę, kulturę;

• mieć doświadczenie w prowadzeniu działalności wystawienniczej przez łączny
i nieprzerwany okres co najmniej 2 lat w ciągu ostatnich 5 lat do dnia złożenia wniosku
o wzięcie udziału w naborze;

• przez okres 5 lat od dnia podpisania porozumienia dot. realizacji Inicjatywy SOWA
dysponować tytułem prawnym do lokalu (np. własność, użyczenie, użytkowanie, najem),
w którym będzie realizowana działalność w ramach Inicjatywy SOWA.



Zgłoszenia do Inicjatywy 
SOWA



Strona Inicjatywy SOWA

Formularz rejestracyjny znajduje się pod linkiem: https://www.kopernik.org.pl/projekty-

dofinansowane/sowa

Na stronie Inicjatywy dostępne są szczegółowe informacje dotyczące m.in. celów, założeń, 

wystawy, Majsterni oraz niezbędne dokumenty do pobrania. Dokumenty do pobrania są 

dostępne również w formularzu rejestracyjnym.

https://www.kopernik.org.pl/projekty-dofinansowane/sowa




Formularz rejestracyjny

• Aby się zarejestrować, na stronie Inicjatywy należy kliknąć w pole „Nabór do programu”. 

• Z poziomu formularza można pobrać ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami.

• Załączniki 1 i 2 są dostępne również w formie edytowalnej. 





Formularz rejestracyjny

Wnioski można wysyłać do 24 czerwca 2021 roku włącznie.

Rejestracja zamyka się o godz. 23:59 w czwartek 24 czerwca 2021 r. 



Osoba wskazana do kontaktu ze strony 
instytucji uczestniczącej w naborze

• Na podany adres e-mail wysyłane będą informacje dotyczące naboru.

• Na podany adres e-mail wpłynie potwierdzenie poprawności złożenia wniosku.

• W przypadku braku otrzymania potwierdzenia prosimy

o kontakt na adres sowa@kopernik.org.pl.

mailto:sowa@kopernik.org.pl




Termin uruchomienia Strefy Odkrywania, 
Wyobraźni i Aktywności przy danej instytucji

Wskazana we wniosku data powinna określać, kiedy najwcześniej instytucja będzie gotowa

na przyjęcie Inicjatywy SOWA. Wybór daty nie ma wpływu na wysokość punktacji

przyznawanej podczas naboru.

• W 2022 roku uruchomienie do 18 ośrodków SOWA. 

• W 2023 roku uruchomienie do 12 ośrodków SOWA.



Formularz rejestracyjny – załączniki 

• Wzór wniosku – załącznik nr 1

• Oświadczenie o spełnianiu wymogów – załącznik nr 2

• Kryteria oceny wniosków – załącznik nr 3

• Warunki techniczne wymagane dla lokalu,

w którym będzie funkcjonować SOWA – załącznik nr 4

• Wzór umowy użyczenia – załącznik nr 5



Załączniki formularza – wymagania

• W załącznikach wskazano, które z nich należy podpisać podpisem elektronicznym.

• Załącznik nr 1 podpisuje zarówno osoba odpowiedzialna z instytucji, przy której powstanie

SOWA, jak i osoba odpowiedzialna z odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 2 podpisuje tylko osoba odpowiedzialna z instytucji, przy której powstanie

SOWA.

• Załączniki wymagające podpisu muszą być podpisane przed wgraniem ich do formularza

rejestracyjnego.



Załączniki formularza – pliki własne

• Kopia porozumienia pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego

a instytucją, w której powstanie SOWA

• Opis koncepcji realizacji Inicjatywy SOWA w instytucji wnioskującej



Dokumentacja zgłoszeniowa – wymagania

• Przyjmowane będą pliki tylko w rozszerzeniach .pdf lub .jpg.

• Liczba i objętość plików zawsze jest podana w formularzu rejestracyjnym w miejscu na

załączenie danego dokumentu (np. 1 plik do 10 MB lub max. 15 plików o łącznej objętości

do 10 MB).

• Pole „Pliki dodatkowe” jest przeznaczone na pliki wskazane w załączniku 3 jako 

obowiązkowe – zdjęcia budynku.





Ocena wniosków

• Termin przesłania wniosków do 24 czerwca 2021 r. włącznie

• Etap oceny formalnej wniosków

• Etap oceny merytorycznej wniosków

• Przekazanie opracowanych ocen Ministrowi Edukacji i Nauki

• Wybór placówek, w których powstaną ośrodki SOWA, dokonywany przez Ministra 

Edukacji i Nauki

• Ogłoszenie wyników 6 września 2021 r.



Podsumowanie



Ważne daty

• Przesłanie wniosków możliwe jest do 24 czerwca 2021 r. włącznie.

• Ogłoszenie wyników naboru nastąpi 6 września 2021 r.



Formularz rejestracyjny

Wniosek można złożyć jedynie przez stronę:

https://www.kopernik.org.pl/projekty-dofinansowane/sowa

Na stronie jest dostępny formularz rejestracyjny oraz załączniki w plikach pdf

i w plikach edytowalnych.

Rejestracji dokonuje się przez formularz rejestracyjny dostępny na stronie.

https://www.kopernik.org.pl/projekty-dofinansowane/sowa


Pytania i kontakt

Odpowiedzi na Państwa pytania z czatu zostaną opublikowane
na stronie https://www.kopernik.org.pl/projekty-dofinansowane/sowa

E-mail: sowa@kopernik.org.pl

Nr telefonu: 515 571 750

https://www.kopernik.org.pl/projekty-dofinansowane/sowa
mailto:sowa@kopernik.org.pl



