
Stworzymy dla Waszych inwestycji 

unikatowe instalacje artystyczne!

Fundacja IDEANOVA organizuje ogólnopolskie konkursy 

architektoniczne na wszelkie formy artystyczne.

Rzeźby, elementy małej architektury lub aranżacje terenów 

wspólnych powstają w wyniku prestiżowych, ogólnopolskich 
konkursów. 



Propozycja współpracy

Przeprowadzimy dla jednej z Państwa inwestycji 
dedykowany, ogólnopolski konkurs architektoniczny, 

którego zwycięski koncept uzupełni przestrzeń 
inwestycji.



Korzyści z współpracy



PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY
Fundacja IDEANOVA Partner

• Ogłoszenie konkursu architektonicznego 
wraz z zaangażowaniem prestiżowego 
składu jury

• Wyznaczenie miejsca pod rzeźbę 
architektoniczną/instalację artystyczną 
na terenie należącym do Partnera

• Administracja konkursu wraz z niezbędną 
dokumentacją

• Konsultacje podczas ustalenia wymogów 
technicznych konkursu i tematu projektu

• Promocja konkursu, zapewniająca 
zaangażowanie szerokiego wachlarza 
zgłaszanych projektów 

• Wejście w skład jury konkursowego, celem 
wpływu na ostateczny wymiar projektu

• Bieżąca organizacja konkursu, w wyniku 
którego partner uzyska wysokiej jakości 
projekt unikatowej instalacji artystycznej

• Sponsorowanie nagród dla laureatów (ich 
wysokość podlega ustaleniom). Łączna 
kwota nagród w  dotychczasowych 
konkursach – 20 000 PLN

• Organizacja gali ogłoszenia wyników. 
(pokrycie kosztów ewentualnej gali leży 
po stronie Partnera)

• Opcjonalnie opłacenie promocji konkursu
Budżet promocyjny w dotychczasowych 
konkursach – 20 000 PLN

• Nadzór nad wykonaniem projektu oraz 
posadowieniem we wskazanym miejscu

• Pokrycie kosztów pracowniczych 
administracji konkursu – 15 000 PLN 

• Promocja Partnera w mediach, jako 
głównego sponsora przedsięwzięcia

• Finansowanie budowy zwycięskiego projektu 
(wysokość budżetu wykonawczego zależy 
wyłącznie od Państwa) 



Dorobek Fundacji IDEANOVA

Pilotażowym przedsięwzięciem Fundacji IDEANOVA (dawniej 

TworzyMY Kraków) był konkurs na rzeźbę „Kapsuła Czasu”.

Przedstawiamy wybrane projekty, na których pracowało 
jury konkursu architektonicznego.









Zwycięski projekt architektoniczny 

„Kapsuła Czasu”. 



Wyłącznie prestiżowe lokalizacje
Wysoka na 2 metry rzeźba, inspirowana jest hejnalicą Kościoła Mariackiego. 

Odsłonięcie rzeźby odbyło się 1. czerwca 2020 r. na placu przed gmachem 

głównym Muzeum Narodowego w Krakowie.



5. września br. na Placu Szczepańskim w Krakowie odbyła się 

uroczystość zamknięcia „Serca Kapsuły Czasu”.

Kapsułę Czasu można obecnie oglądać na terenie 

Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Plac Szczepański w Krakowie Kampus 600-lecia Odnowienia UJ 



MEDIA O PROJEKCIE

Materiały o projekcie pojawiają się 
regularnie w największych mediach: 

Onecie, Interii, Radiu Eska, TVP, Radiu 
Zet, Polskim Radiu, Gazecie Wyborczej, 
Dzienniku Polskim, Gazecie Krakowskiej 

oraz niezliczonej ilości portali 
regionalnych i tematycznych.



Dotychczasowi Partnerzy i Patroni



Agnieszka Cudek

Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju

nr tel.: +48 664 969 900

agnieszka.cudek@ideanova.org.pl

Misją Fundacji IDEANOVA jest wzbogacenie tkanki miejskiej w małe formy 

architektoniczne powstałe w wyniku ogólnopolskich konkursów.

Z przyjemnością opowiem o możliwości współpracy podczas spotkania.

www.ideanova.org.pl www.kapsulaczasu.org


