
MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE 
 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu założeń  
Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi 
 
 

Cele strategiczne i kierunki działań  
 
Na podstawie diagnozy relacji pomiędzy uwarunkowaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi 
czynnikami ustalono cztery podstawowe cele strategiczne i odpowiadające im działania 
ukierunkowane na osiągnięcie założonej wizji.  
 
Do realizacji wyznaczonych celów strategicznych określono cele operacyjne oraz kierunki 
działania, które są podstawą do konstrukcji programów i projektów. 
 

 
I. Cel strategiczny  
Dziedzictwo nowoczesności: rozwijanie strategicznych obszarów kultury 
 
1. 1.Cel operacyjny: 
Wzmocnienie instytucji kultury z obszarów strategicznych 
 
Kierunki działania: 
 

a) wyodrębnienie flagowych instytucji kultury. Poprawa infrastruktury, określenie 
koncepcji działania, zwiększenie dotacji, restrukturyzacja zatrudnienia. 

 
Spośród 26 istniejących instytucji kultury zostaną wytypowane te, których cele statutowe, 
kadra oraz infrastruktura przyczynią się w sposób szczególny do realizacji celów 
strategicznych określonych w polityce sektorowej, a  także te spośród instytucji 
artystycznych, które przyczyniają się  do promocji łódzkiej kultury w kraju i poza 
granicami. Wsparcie promocyjne, dotacje celowe na realizację konkretnych projektów 
merytorycznych, a także polityka kadrowa pozwoli na  racjonalizację kosztów. 
 

b) przeprowadzenie konkursów na stanowisko dyrektora w instytucjach, w których 
dyrektorzy zatrudnieni są na czas nieokreślony. Kandydaci zobowiązani będą do 
przedstawienia strategii działania instytucji spójnej z Programem Rozwoju Kultury 
2020+.  

 
Wybór kandydatów na dyrektorów w drodze konkursu umożliwi weryfikację założeń 
programowych i dostosowanie ich do koncepcji długofalowego rozwoju łódzkiej kultury. 
Decyzja o  wprowadzeniu konkursów jako preferowanej formy wyłonienia kandydata na 
stanowisko dyrektora miejskiej instytucji kultury wiąże się  z koniecznością  dokonania 
zmiany statutów niektórych instytucji kultury.  Powołanie kandydata na czas określony 
zostało  wskazane w art.15 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz.U z 2021 r., poz. 406). 
 

c) wyodrębnienie Łódź Film Commission  ze struktur Wydziału Kultury jako osobnej 
instytucji filmowej. Wsparcie produkcji filmowej jako jednej z gałęzi przemysłów 
kreatywnych. 
 
Powołanie instytucji kultury Łódź Film Commission, która realizować będzie między innymi 
zadania należące obecnie do Zespołu ds. Filmu w Wydziale Kultury w Departamencie 



Spraw Społecznych UMŁ pozwoli na prowadzenie Łódzkiego Funduszu Filmowego na 
zasadach koproducenckich. Możliwe również będzie wycenianie działań podejmowanych 
przez  instytucję na rzecz producentów jako wkładu koproducenckiego. Oznacza to tym 
samym możliwość partycypacji w zyskach z dystrybucji dofinansowanych filmów i zwrot 
części zaangażowanych środków finansowych. 
Ponadto funkcjonowanie Łódź Film Commission jako odrębnej instytucji pozwoli na 
rozszerzenie zakresu realizowanych zadań i umożliwi współpracę z innymi tego typu 
jednostkami działającymi w Polsce i na świecie (np. przystąpienie do Sekcji Regionalnych 
Funduszy Filmowych działającej w Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, co 
obecnie jest niemożliwe, ponieważ z formalnego punktu widzenia, Urząd Miasta Łodzi nie 
może zostać członkiem izby gospodarczej).  
 

d) konsolidacja zasobów filmowych w ramach Centrum Kultury Filmowej (nazwa robocza)  
 
Pomysł na Centrum Kultury Filmowej w Łodzi jest wpisany w kształtującą się mapę 
ośrodków służących promowaniu sztuki filmowej. Przedsięwzięcie będzie  koncentrować się 
na edukacji filmowej i okołofilmowej dla dzieci, młodzieży i nauczycieli oraz prezentacji 
zbiorów polskiej kinematografii. Szczególne miejsce znajdą w nim animacja i gry 
komputerowe. Koncepcja instytucji wpisuje się w promowaną ideę decentralizacji państwa, 
tak istotną dla tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. 
Koncepcja zakłada powołanie instytucji gromadzącej i prezentującej dorobek polskich 
twórców filmowych oraz edukującej różne pokolenia widzów. Do podstawowych funkcji 
instytucji będzie należeć: 
- eksponowanie zbiorów,  
- prowadzenie działań edukacyjno – szkoleniowych,  
- prowadzenie prac badawczo-naukowych. 
Przedstawione funkcje będą realizowane z wykorzystaniem zróżnicowanych form przekazu 
i nowoczesnych środków technicznych. Dzięki temu Centrum będzie tworzyć przestrzeń 
edukacji, rozumianej na zasadzie „dotknij – doświadcz – zrozum”, umożliwiającą wizualny, 
słuchowy i dotykowy kontakt ze sztuką i filmowym dziedzictwem Łodzi. 
 

e) wzmacnianie działań reklamowych/kampanii promocyjnych miejskich instytucji kultury 
 

Wsparcie działań promocyjnych, udostępnianie nieodpłatnych przestrzeni reklamowych na 
terenie miasta, nośników reklamowych, wsparcie merytoryczne i organizacyjne  Biura 
Promocji, Turystyki i Współpracy Zagranicznej, pomoc w nawiązywaniu kontaktów 
międzynarodowych. Promocja łódzkich wydarzeń na terenie kraju. 

 
1. 2 Cel operacyjny: 
Wspieranie przedsięwzięć z obszarów strategicznych 
 
Kierunki działania: 

a) przeprowadzenie otwartych konkursów ofert w celu wyodrębnienia flagowych 
przedsięwzięć 

 
Miasto konsekwentnie wspiera rozwój twórczości, animację kulturalną, oraz wydarzenia 
kulturalne tworzone przez organizacje pozarządowe. Realizując system zwiększania 
nakładów na sektor pozarządowy został stworzony widoczny, pozainstytucjonalny obieg 
kultury. Wyznaczenie przedsięwzięć flagowych ma na celu identyfikację kultury miasta z 
obszarami strategicznymi. Aby zapewnić wieloletnią perspektywę w planowaniu działań 
kulturalnych proponowany jest system podpisywania umów wieloletnich z organizatorami 
strategicznych przedsięwzięć. Pozwoli to na konsekwentnie umacnianie potencjału 
kulturowego Łodzi  
we wskazanych obszarach strategicznych.   



 
1.3 Cel operacyjny: 
Wspieranie rozwoju współpracy międzynarodowej z obszarów strategicznych 
 
Kierunki działania:  

a) wzmacnianie działań z zakresu wymiany międzynarodowej  
 

Działania obejmują szereg zrealizowanych programów oraz konferencji mających na celu 
wymianę doświadczeń w sferze działań na rzecz współpracy międzynarodowej z zakresu 
kultury. Rozwijaniu współpracy międzynarodowej mają służyć organizowane przez 
instytucje wizyty studyjne, staże oraz seminaria i spotkania dla przedstawicieli sektora 
kultury.  

 
II. Cel strategiczny 
Zarządzanie: wdrażanie innowacyjnych i efektywnych modeli organizacji kultury 
 
2.1 Cel operacyjny: 
Poprawa dostępności, różnorodności i innowacyjności oferty kulturalnej 
 
Kierunki działania:  

a) dążenie do systematycznego podnoszenia dotacji dla instytucji miejskich  
wraz z monitorowaniem realizacji propozycji programowych 

 
Weryfikacja propozycji programowych instytucji kultury umożliwi wzmocnienie projektów 
priorytetowych, w tym projektów realizowanych przez instytucje artystyczne .System 
dotacji celowych, przeznaczanych  na realizację konkretnych przedsięwzięć, pozwoli na 
zwiększenie środków na działania merytoryczne. 
 

b) udostępnienie lokali miejskich do realizacji innowacyjnych przedsięwzięć kulturalnych 
 

Zmiany wprowadzone do uchwały XXXI/566/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25.01.2012 
r., która umożliwia wynajmowanie lokali po stawkach preferencyjnych organizacjom 
pozarządowym prowadzącym działalność kulturalną, ale nie zapewnia transparentnej 
 i długofalowej polityki budowania bazy lokalowej dla niepublicznych instytucji 
 i organizatorów kultury.  
Nieokreślone są zasady dotyczące wykorzystywania na projekty kulturalne obiektów 
poprzemysłowych. Kultura współczesna nierzadko aktywizowana jest przez twórców 
pozainstytucjonalnych ośrodków artystycznych, które pełnią funkcję społecznych centrów 
kultury. Stworzenie ujednoliconego systemu udostępniania na preferencyjnych warunkach 
lokali będących własnością miasta do realizacji przedsięwzięć i działalności kulturalnej 
pozwoli na wsparcie pozarządowych i prywatnych instytucji kultury (teatry, centra kultury, 
klubokawiarnie, kluby, galerie) oraz miejsc sektora kreatywnego (wytwórnie płytowe, 
designerskie sklepy, showroomy, pracownie architektoniczne etc).  

 
c) powierzanie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu kultury zgodnie z Ustawą  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
 
Z przeprowadzonej analizy rozmieszczenia instytucji kultury wynika, że istnieją w obszarze 
miasta miejsca, w których nie jest prowadzona działalność z zakresu edukacji kulturalnej. 
Proponowany jest zatem system powierzenia organizacjom pozarządowym w ramach 
otwartych konkursów ofert zadań z zakresu upowszechniania kultury, rozpoznawania, 
rozbudzania i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych. 
 



d) zwiększenie środków finansowych dla NGO wraz z monitorowaniem realizacji 
propozycji programowych 

 
Jedną z najbardziej widocznych tendencji rozwoju trzeciego sektora w Łodzi jest rosnąca 
ilość organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury. Analizując okres 2007-
2011 r. można odnotować również wzrost ofert składanych przez organizacje 
pozarządowe  
w otwartych konkursach Wydziału Kultury UMŁ. Dostrzegając potrzeby oraz możliwości 
organizacji pozarządowych w generowaniu nowych i kontynuacji dobrze ocenianych 
przedsięwzięć kulturalnych powinien zostać utrzymany system zwiększania nakładów na 
sektor pozarządowy. Pozawala on na budowanie różnorodności obiegu kultury.  

 
e) wyodrębnienie:   
 

- domów kultury i bibliotek, w których  prowadzona jest działalność interdyscyplinarna 
dostosowana do potrzeb odbiorcy lokalnego 
 
Domy i ośrodki kultury,  które współpracują bezpośrednio z odbiorcą lokalnym. 
Dostosowują ofertę do środowiska, w którym funkcjonują, rozszerzając propozycje 
programowe  o działania wykraczające poza bezpośrednią sferę  kultury – działania 
prospołeczne, edukację ekologiczną itp. Są to placówki działające w określonych 
dzielnicach, poza centrum Miasta. Należą do nich: Ośrodek Kultury „Górna”, Widzewskie 
Domy Kultury, Centrum Kultury Młodych, Bałucki Ośrodek Kultury, docelowo również 
Poleski Ośrodek Sztuki. 

 
  - instytucji profilowanych:  
 

Instytucje działające na obszarze centrum Miasta, których funkcje zostały sprofilowane. 
Oferta skierowana do odbiorców zainteresowanych szczególnym rodzajem działalności. 
Uczestnicy rekrutują się spośród mieszkańców całego Miasta i regionu. Instytucje tego 
rodzaju to: Śródmiejskie Forum Kultury (Dom Literatury), Akademicki Ośrodek Inicjatyw 
Artystycznych, Fabryka Sztuki, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. 

 
f) zapewnienie funkcjonowania promesy finansowej 
 

Zapewnienie realizacji nowego konkursu na promesę polegającego na dofinansowaniu 
wkładu własnego do wybranych projektów kulturalnych realizowanych ze środków 
zewnętrznych. Instytucje kultury w ramach dotacji celowej oraz organizacje pozarządowe 
przystępujące do otwartych konkursów ofert mogą uzyskać w ramach promesy dotację w 
wysokości od 50% do 80% wkładu własnego do projektu.  
 

Cel operacyjny: 
2.2 otwarcie instytucji na otoczenie społeczne 
 
Kierunki działania: 
 

a) powierzenie wybranym instytucjom miejskim dystrybucji małych grantów na realizację 
wydarzeń o charakterze lokalnym (niezależnie od procedury konkursowej prowadzonej 
przez Wydział Kultury UMŁ). 
 

 
Do instytucji zostaną przekazane dotacje celowe przeznaczone na współorganizację 
wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym. Zostaną w instytucjach  przeprowadzony 



otwarte nabory ofert na współorganizację wydarzeń kulturalnych. Realizowane 
przedsięwzięcia wesprą ofertę programową instytucji przeprowadzającej nabór. 
 

b) rozwijanie partnerstw międzysektorowych 
 

Instytucje kultury współpracują z wieloma podmiotami. Takimi jak placówki oświatowe, 
organizacje pozarządowe, wyższe uczelnie, inne instytucje itp. Wskazane jest podtrzymanie 
dobrych praktyk i rozszerzenie współpracy o nowe podmioty, a zwłaszcza wzmocnienie 
partnerstw  z organizacjami pozarządowymi. 
 
 
 

Cel operacyjny: 
2.3 profesjonalizacja 
 
Kierunki działania: 
 

a) opracowanie strategii promocyjno-marketingowych w instytucjach miejskich 
 
Współczesne modele zarządzania wymagają od instytucji budowania oferty programowej  
w oparciu o efektywne wykorzystaniem zasobów, zdiagnozowania odbiorcy oraz 
powiązania strategii działania instytucji z działaniami promocyjnymi. Przeprowadzona 
analiza  
26 instytucji miejskich wykazała, że większość z nich nie posiada strategii  
promocyjno-marketingowych,  a uznaje statut instytucji jako jedyny dokument 
strategiczny.  
 

b) ulepszenie procedury konkursowej: stosowanie elektronicznego trybu naboru, 
publikacja przykładowych wzorcowych wniosków, publikacja listy uchybień formalnych 
do uzupełnienia itp.  
 
Analizując współpracę miasta z organizacjami pozarządowymi pod kątem udziału w 
otwartych konkursach ofert uwagę zwraca znaczna liczba błędnie wypełnionych 
wniosków. W celu usprawnienia współpracy z organizacjami pozarządowymi stopniowo 
wprowadza się  zintegrowany system informatyczny NOVUS. Program ten stanowić ma 
nowy kanał komunikacji, umożliwiający użytkownikom: mieszkańcom, pracownikom 
urzędów, organizacjom pozarządowym uzyskanie powszechnego, łatwego dostępu do 
informacji o III sektorze. Program zawiera Elektroniczny Generator Wniosków – narzędzie 
wspierające cały proces przeprowadzania konkursów ofert, od ogłoszenia konkursu do 
podpisania umowy. Narzędzie to, poprzez interaktywny formularz, umożliwi prawidłowe 
wypełnienie i złożenie oferty konkursowej. Interaktywny Generator ma równocześnie 
pomóc w pozyskiwaniu 
 i aktualizowaniu danych nt. organizacji pozarządowych i realizowanych przez nie zadań 
publicznych.  

  
c) podnoszenie kompetencji kadry kultury 
 

Organizacja szkoleń i spotkań umożliwiających wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, 
wymianę kontaktów. Informowanie poprzez newsletter o ważnych szkoleniach, stażach  
i konferencjach. 
 

d) wieloletnie prognozy dotacji dla instytucji kultury. 
 



W związku z wprowadzeniem budżetu zadaniowego zakłada się prognozowanie dotacji na 
przestrzeni kilku lat. 
 

e) edukowanie w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne, kształtowanie umiejętności 
korzystania z programów EU skierowanych do sektora kultury 
 
W ramach aktywizacji kadry kultury w Łodzi przewiduje się kontynuowanie cyklu szkoleń 
mających na celu zdobycie przez pracowników sektora kultury umiejętności korzystania  
z grantów ogólnopolskich i międzynarodowych programów wsparcia.  

 
 
Cel operacyjny: 
2.4 monitorowanie i ewaluacja sektora kultury 
 
Kierunki działania:  
 

a) opracowanie i wdrożenie systemu monitoringu sektora kultury 
 
Nowoczesne metody zarządzania kulturą wprowadzają mechanizmy monitorowania 
standardu świadczonych usług polegających na generowaniu usług kulturalnych, które 
najpełniej odpowiadając potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców i prowadzą do uzyskania 
jak największych efektów przy optymalizacji kosztów.  

 
b) wprowadzenie systemu dotacji na badania sektora kultury  
 

Wprowadzenie programu wsparcia projektów badawczych z zakresu uczestnictwa w 
kulturze, potrzeb kulturalnych, polityki kulturalnej a także potencjału ekonomicznego 
sektora kultury,  
w tym zwłaszcza przemysłów kultury.  
 

 

III. Cel strategiczny 
Odbiorca : podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze i rozwijanie 
kompetencji odbiorców 
 
3.1 Cel operacyjny: 
Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców miasta w kulturze 
 
Kierunki działania:  
 

a) określenie strategii instytucji miejskich z uwzględnieniem: 
- potrzeb i oczekiwań odbiorcy  
- programów kształtujących odbiorcę kultury 
- kulturalnej aktywizacji pokolenia 60+ 
- wyrównanie szans najmłodszych łodzian w sektorze kultury 

b) edukacja kulturalna z uwzględnieniem tematyki dziedzictwa Łodzi i regionu prowadzona  
w bibliotekach i domach kultury  
 
Diagnoza przeprowadzona na podstawie zebranych danych do Raportu o stanie kultury 
wykazała, że niektóre instytucje kultury nie posiadają opracowanej strategii, opierając się  
w swoich działaniach na zapisach statutowych. Nie ma również zdiagnozowanego 
odbiorcy. Określonych potrzeb środowiska, w którym działają. Działania dotyczące 
aktywizacji pokolenia 60+ są prowadzone w instytucjach od dawna. Program Centrum 



Aktywnego Seniora w prowadzony w roku 2012 pozwolił na usystematyzowanie działań i 
ich rozwinięcie. 
Rozszerzenie oferty zajęć nieodpłatnych dla najmłodszych przyczyni się do 
przeciwdziałania wykluczeniu. Prowadzenie edukacji kulturalnej, jako uzupełnienie 
edukacji szkolnej, a także wprowadzenie na stałe programów edukacyjnych dotyczących 
kultury Łodzi i regionu.  
Ze względu na cele priorytetowe wskazane jest położenie szczególnego nacisku na edukację  
w zakresie historii sztuki i architektury, edukację filmową i edukację dotycząca dziedzictwa 
Łodzi i regionu. 

 
 

c) zwiększenie atrakcyjności instytucji miejskich poprzez poprawę infrastruktury  
 

Dostosowanie i uatrakcyjnienie infrastruktury jak również jej dostosowanie do oczekiwań 
odbiorców przyczyni się do zwiększenia uczestnictwa w kulturze. Działania najpilniejsze  
to wymiana sprzętu komputerowego w bibliotekach na nowoczesny, dostęp  
do szerokopasmowego Internetu, WIFI, zwiększenie ilości miejsc parkingowych, a przede 
wszystkim dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 

 
d) zapewnienie możliwie równego dostępu do kultury w obszarze miasta 

 
Analiza lokalizacji instytucji w mieście wykazuje, że część obszarów, zwłaszcza nowych 
osiedli mieszkaniowych, pozbawiona jest infrastruktury umożliwiającej prowadzenie stałej 
działalności kulturalnej. Wskazane jest uwzględnienie tych obszarów w Programie 
Rozwoju Kultury 2020+ i podjęcie działań mających na celu rozszerzenie oferty kulturalnej 
w tych miejscach. 
 

 
3.2 Cel operacyjny: 
Wspieranie oddolnej pozainstytucjonalnej aktywności kulturalnej 
 
Kierunki działania:  
 

a) realizowanie  zadań w ramach w ramach otwartych konkursów ofert, powierzenie 
wybranym instytucjom miejskim dystrybucji małych grantów na realizację wydarzeń o 
charakterze lokalnym (niezależnie od procedury konkursowej prowadzonej przez 
Wydział Kultury UMŁ) 
oraz oferującym realizatorom wsparcie produkcyjno-promocyjne  
 

Możliwość udziału organizacji pozarządowych w otwartych konkursach ofert 
organizowanych przez wybrane instytucje miejskie. Do instytucji zostaną przekazane 
dotacje celowe przeznaczone na współorganizację wydarzeń kulturalnych o zasięgu 
lokalnym. Realizowane przedsięwzięcia będą wspierać ofertę programową instytucji 
przeprowadzającej nabór. 

 

 
b) wsparcia promocyjnego w nagłaśnianiu wydarzeń kulturalnych 
 

Wsparcie działań promocyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, 
udostępnianie nieodpłatnych przestrzeni reklamowych na terenie miasta, nośników 
reklamowych, wsparcie merytoryczne i organizacyjne  Biura Promocji, Turystyki i 
Współpracy Zagranicznej, pomoc  



w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych. Promocja łódzkich wydarzeń na terenie 
kraju. 
 

 
 

IV. Cel strategiczny 
Talenty : zachęcanie przedstawicieli sektora kultury, młodych lub ze znaczącym  
dorobkiem do wybierania Łodzi jako miejsca działań 
 
4.1 Cel operacyjny: 
Wsparcie młodych twórców kultury 
 
Kierunki działania:  
 

a) promowanie staży w instytucjach kultury 
 

Zainteresowanie instytucji kultury przyjmowaniem absolwentów na płatne staże. 
 
b) wdrażanie programu przyznawania pracowni dla twórców kultury 

 
Wdrożenie nowych zasad przyznawania pracowni dla twórców kultury określonych  
w projekcie uchwały Rady Miejskiej Łodzi. Prawo do najmu pracowni przysługuje twórcom, 
deklarującym wybór Łodzi na miejsce życia i twórczości.  Przyznawanie pracowni odbędzie 
się w drodze konkursu, komisja konkursowa zostanie powołana zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Łodzi. 
 

c) wdrażanie programu stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Łodzi 
 

Stypendia artystyczne są częścią mecenatu sprawowanego przez Samorząd Łódzki i 
stanowią istotne narzędzia kształtowania polityki kulturalnej. Rozpoczęcie procedury 
przyznawania stypendiów artystycznych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zaplanowane jest na październik 2012 roku. 
Program skierowany będzie do osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz 
upowszechnianiem i animacją kultury. Stypendia mogą być przyznawane  
w następujących dziedzinach: sztuki wizualne, sztuki projektowe, film, teatr,  muzyka, 
taniec,  literatura, mają wspierać rozwój artystyczny kandydatów i obejmują realizację 
stworzonych przez nich przedsięwzięć. Projekt stypendialny musi być realizowany na 
terenie Łodzi.  
 

d) udostępnienie przestrzeni „Dzielnicy Księży Młyn” dla przedsięwzięć kulturalnych 
 

Zintegrowany Program Rewitalizacji Księżego Młyna powstał w nawiązaniu do zapisów 
uchwały Nr XCI/1585/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia 
kierunków działania dla Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie przygotowania 
zintegrowanego programu rozwoju terenów Księżego Młyna „Księży Młyn 2016” 
W proponowanej koncepcji funkcjonalno - przestrzennej zakłada się przeznaczenie części  
z tych obiektów na funkcje użytkowe, w tym w szczególności funkcje kulturalno - 
artystyczne. 

 
Wśród nowonadanych funkcji proponuje się uwzględnić takie jak: usługi gastronomiczne 
/kawiarnie, usługi hotelowe, hostelowe, akademiki, pracownie dla artystów, warsztaty oraz 
przestrzenie wystawiennicze, sklepy związane z charakterem miejsca, informacja 
turystyczna, sklepy i usługi służące mieszkańcom. 



 
4.2 Cel operacyjny: 
Wsparcie uznanych twórców kultury 
 
Kierunki działania:  
 

a) opracowanie i wdrożenie Programu Rezydencji Artystycznych 
 

Program ma na celu zachęcanie instytucji miejskich do aplikowania o środki zewnętrzne  
w celu tworzenia międzynarodowych rezydencji artystycznych.  
 
Rezydencje artystyczne to program mający na celu wymianę doświadczeń, współpracę  
z lokalnymi organizacjami artystycznymi i edukacyjnymi, którego zadaniem jest 
stworzenie warunków dla kreatywnej wymiany poglądów i dzielenia się umiejętnościami  
w formie  zorganizowanych wykładów, seminariów, warsztatów, jak i mniej formalnych 
działań – umożliwiając rezydentom nawiązanie kontaktów z lokalnymi przedstawicielami 
świata sztuk.   

 
b) Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury  
 

Zgodnie z uchwałą Nr LXV/1213/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 marca 2006 r.  
w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia  
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia 
szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania, są przyznawane doroczne nagrody dla 
twórców i animatorów kultury. W uchwale zmienione zostaną kryteria przyznawania 
nagród. Położony nacisk na uhonorowaniem osób, które w sposób szczególny wyróżniły się 
swoim działaniem. Podniesienie rangi i znaczenia nagrody. Zmniejszenie liczby nagród   
z jednoczesnym zwiększeniem wysokości. 
 

 
 


