
 
„Miastoczynni” to pilotażowy program regrantingowy finansowany przez Urząd Miasta 
Poznań. Operatorem projektu jest Stowarzyszenie Kolektyw 1a. Projekt ma na celu 
edukować i wyłaniać nowych animatorów kultury - „miasto-czynnych”, wspierać oddolne 
inicjatywy kulturotwórcze mieszkańców bądź osób działających na terenie miasta 
Poznania, pomagać w realizacji oraz finansowaniu ich projektów. Rozdysponowana 
zostanie kwota 12000zł na zupełnie nowe pomysły (min. 10 projektów, do 1500zł na 
każdy z nich), zaś trzy rozwijane bądź cykliczne przedsięwzięcia wesprzemy kwotą 
1500zł.   

Przeznaczymy łącznie 16500 zł na projekty, które tej jesieni urozmaicą poznańskie życie 
kulturalne! 

Nabór do projektu już się rozpoczął i będzie trwał do 29 sierpnia. Aby zgłosić swój pomysł 
należy zapoznać się z regulaminem i wypełnić formularz. Wybrani uczestnicy wezmą udział 
w nieodpłatnym cyklu wykładów otwartych i warsztatów specjalistycznych dotyczących m.in. 
animacji kultury, pisania projektów i zdobywania środków na własne pomysły. Pod koniec 
warsztatów gotowe projekty zostaną złożone do komisji (złożonej ze specjalistów 
prowadzących warsztaty, przestawiciela naszego stowarzyszenia i przedstawiciela Urzędu 
Miasta), która wybierze co najmniej 10 z nich i nagrodzi je dofinansowaniami o łącznej 
kwocie 12000zł. 

Przygotowana została również opcja dla bardziej doświadczonych animatorów kultury. 
Kwota w wysokości  4500 zł (po 1500 zł na każdy) na 3 funkcjonujące projekty, potrzebujące 
wsparcia finansowego na kontynuację działań. Zgłoszenia od istniejących inicjatyw można 
przesyłać bezpośrednio na adres kolektyw1a@gmail.com do 15 września br. 

Formularz aplikacyjny – bit.do/miastoczynni 

Regulamin – bit.do/regulamin 

Poza tym pod koniec lipca ruszył w Kolektywie 1a coworking, czyli otwarta przestrzeń 
pracy, do której można przyjść, by skorzystać z biurka i internetu, a jedyną opłatą za to jest 
barter na rzecz wszystkich uczestników coworkingu w postaci np. kawy lub herbaty. 

 
Siedziba Kolektywu 1a ma potencjał stać się idealną przestrzenią coworkingową, która za 
dnia jest miejscem pracy, a wieczorami przemienia się w miejsce 
spotkań/wystaw/pokazów/kulturalnych aktywności. Dysponujemy wygodnymi miejscami 
pracy przy wspólnym stole z możliwością zaaranżowania mniejszych stanowisk. Dwa piętra 
oddane do użytku, pozwalają na zachowanie swobody i pozwalają na realizację różnorodnych 
przedsięwzięć równolegle. 
 


