
POMOC W APLIKOWANIU 
NYFA uczestniczy we wspieraniu artystów z każdego środowiska i na wszystkich etapach ich 
kariery twórczej. Do aplikowania gorąco zachęcamy artystów o różnych kolorach skóry, 
artystów LGBTQ, artystów imigrantów i artystów z niepełnosprawnościami. 
 
Aby poprosić o zapewnienie pewnych udogodnień lub pomoc w złożeniu wniosku należy wysłać 
e-mail na adres CACGrants@nyfa.org. Wnioski o zapewnienie udogodnień należy składać jak 
najszybciej przed datą zamknięcia cyklu, aby zapewnić personelowi odpowiedni czas na 
wsparcie aplikujących przed upływem terminu. 
 
w najbliższych dniach zostaną udostępnione za pośrednictwem organizacji partnerskich 
dodatkowe możliwości pomocy technicznej. 
 
ABY ZŁOŻYĆ APLIKACJĘ 
Osoby aplikujące będą musiały dostarczyć: 
 

● Dokumentację bieżącej, trwałej działalności artystycznej: 
Dokumentacją może być: 

● Aktualne CV lub życiorys artysty z wykazem kreatywnych aktywności (należy 
koniecznie podać daty). 

 
ALBO 

 
● Krótka biografia artysty do 300 słów opisująca jego/jej działalność i 

osiągnięcia z dowolnego okresu w ciągu ostatnich 2 lat. W stosownych 
przypadkach proszę podać daty i lokalizacje. 

 
ORAZ jeden z następujących: 

 
● Przykład zaangażowania publicznego: jeden link prasowy/artykuł z dowolnego 

okresu od 2019 roku do chwili obecnej dotyczący twórczości artysty. Aktywności 
mogą obejmować między innymi: artykuł prasowy dotyczący wystawy/pokazu, 
recenzję wystawy/pokazu, w którym artysta brał udział, lub materiały promocyjne 
wystawy albo pokazu bądź inną opublikowaną online dokumentację działalności 
twórczej artysty. 

● Próbki ostatnich prac utworzone w ciągu ostatnich dwóch lat, od 2019 r. do 
chwili obecnej. Osoby aplikujące będą mogły przesyłać obrazy, nagrania audio, 
krótkie klipy wideo lub rękopisy w formacie PDF (tylko fragment).   

● Referencje: Krótkie pismo polecające od byłego kuratora, producenta, 
kierownika literackiego, dyrektora ds. edukacji lub organizatora sztuki społecznej, 
który pracował z artystą jako twórca w ciągu ostatnich trzech lat. Pisma powinny 
być podpisane i opatrzone datą oraz na papierze firmowym lub mogą być 
wiadomością e-mail z widocznym adresem e-mail i datą.   

 



● Zarys projektu kreatywnego zaangażowania publicznego w ramach inicjatywy City 
Artist Corps Grants 

○ Zarys proponowanego kreatywnego zaangażowania – 250 słów na temat 
proponowanej aktywności 

○ Data proponowanego zaangażowania 
○ Jak zamierzasz promować swoje zaangażowanie publicznie? 

 
ORAZ odpowiedź na serię pytań wielokrotnego wyboru, określająca: 

 
● lokalizację kreatywnego zaangażowania 
● szacunkową liczbę artystów, którzy będą zaangażowani 
● rodzaj zaangażowania 

 
● Dokumentacja zamieszkania w Nowym Jorku: Osoby aplikujące będą musiały złożyć 

oficjalną dokumentację potwierdzającą zamieszkanie w Nowym Jorku od października, 
listopada lub grudnia 2020 r. Dokument musi: 

○ być oficjalnym dokumentem zawierającym imię i nazwisko, datę i adres w 
Nowym Jorku osoby aplikującej; 

○ mogą to być m.in.: rachunek za media, wyciąg lub rachunek bankowy, wyciąg z 
karty kredytowej, ważny dokument tożsamości wydany przez organ administracji 
rządowej z adresem w Nowym Jorku wydany w październiku, listopadzie lub 
grudniu 2020 r., najem mieszkania, identyfikator idNYC wydany w październiku, 
listopadzie lub grudniu 2020 r., umowa ze współlokatorem, pokwitowanie, 
paragon lub dowód opłaty czynszu, wynajmu studia lub inna forma oficjalnej 
dokumentacji wymieniającej powyższe. 

 
● Poświadczenie wieku: Należy przesłać paszport lub dokument tożsamości wydany 

przez organ stanowy, w tym idNYC 
 
Wszystkie pytania należy kierować do CACGrants@nyfa.org. 

mailto:CACGrants@nyfa.org

