Program Wsparcia Promocji - regulamin
1. Organizatorem Program Wsparcia Promocji (dalej: Program) jest Instytut Literatury z siedzibą
w Krakowie, ul. Smoleńsk 16/1, 31-112 Kraków, NIP 6762562774, REGON 382684867, wpisany
do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pod numerem 112/2019 (dalej: Organizator).
2. Do udziału w Programie upoważnieni są autorzy, którzy opublikowali dotąd co najmniej jedną
autorską książkę literacką (dalej: Uczestnik).
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
• biogram uczestnika Programu z wyszczególnieniem dotychczasowego dorobku
literackiego
• opis merytoryczny i kosztorys planowanych działań promocyjnych dotyczących
twórczości Uczestnika (spotkania autorskie, filmy promocyjne, kampanie w social
mediach i inne)
• pisemne zobowiązanie współpracującego podmiotu (wydawcy, organizacji
pozarządowej itp.), który deklaruje przeprowadzenie działań będących przedmiotem
wniosku w ciągu 12 miesięcy od momentu zaakceptowania tegoż
• wniosek o zgłoszenie projektu do programu stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu
4. Zgłoszenia do programu należy składać w formie pisemnej, dostarczając je osobiście lub pocztą
do siedziby Organizatora oraz przesyłając równolegle mailem na adres
sekretariat@instytutliteratury.eu. W temacie wiadomości należy podać „Program Wsparcia
Promocji” oraz imię i nazwisko, w treści maila zamieścić dane kontaktowe (adres
korespondencyjny i numer telefonu), a do wiadomości załączyć formularz, o którym mowa w
pkt. 3.
5. Projekt zgłoszony do Programu musi stanowić wyłącznie efekt indywidualnej pracy twórczej
uczestnika i nie może być obciążony prawami osób trzecich, w tym w szczególności nie może
naruszać praw autorskich osoby trzeciej ani jej dóbr osobistych.
6. Program ma charakter ciągły – zgłoszenia przyjmowane są przez cały rok.
7. Zgłoszone do Programu projekty oceniać będzie komisja złożona z redakcji Kwartalnika
Kulturalnego „Nowy Napis”.
8. Komisja zobowiązuje się do udzielenia pisemnej odpowiedzi o przyjęciu lub odrzuceniu
wniosku w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia wniosku.
9. Kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 10 000 PLN brutto. Wypłacona będzie na konto
współpracującego podmiotu na podstawie oddzielnej umowy o współpracę po wystawieniu
rachunku.
10. Z udziału w programie wyłączeni są pracownicy Instytutu Literatury.

