Zasady wyboru inicjatyw w konkursie „Razem zaprojektujmy kulturę”,
w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury
Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018

Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie oraz wyboru od trzech do siedmiu
inicjatyw kulturalnych realizowanych na terenie Gminy Strzyżewice.

I. Organizacja konkursu
1. Założeniem konkursu jest wyłonienie przez Komisję Konkursową oraz późniejsza realizacja
przez Wnioskodawców we współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice
najciekawszych inicjatyw zgłoszonych do konkursu.
2. Ocenie będą podlegać wnioski o dofinansowanie inicjatyw, złożonych na specjalnym
formularzu konkursowym (załącznik nr 1 do regulaminu), których realizacja będzie odbywać
się w terminie między 1 sierpnia a 31 października 2018 roku.
3. Organizatorem konkursu, a także jednostką koordynującą przebieg każdej z wybranych
inicjatyw jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z siedzibą w Piotrowicach.
Organizator zapewnia pomoc przy realizacji poszczególnych pomysłów.
4. Konkurs stanowi drugi etap realizowanego przez Centrum Kultury i Promocji Gminy
Strzyżewice w Piotrowicach projektu pn. „Razem zaprojektujmy kulturę” dofinansowanego
ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy
lokalne 2018.

II. Cele i efekty konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie i realizacja przy wsparciu Centrum Kultury Gminy
Strzyżewice z siedzibą w Piotrowicach inicjatyw kulturalno-społecznych, które przyczynią się
do rozwoju potencjału i kapitału kulturowego mieszkańców Gminy Strzyżewice.
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2. Zgłaszane inicjatywy muszą spełniać następujące warunki:
 wpisywać się w obszar kultury oraz szeroko pojmowanego rozwoju społecznego
 uwzględniać aspekty animacji kultury oraz edukacji kulturalnej będących działaniami
zgodnymi z misją i wizją Narodowego Centrum Kultury oraz CKiP Piotrowice,
 być skierowane do społeczności lokalnej i realizowane na terenie Gminy Strzyżewice
przez lokalną społeczność,
 integrować i aktywizować społeczność lokalną,
 mieć jasno określony cel i dobrze zaplanowane działania,
 mieć mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 odnosić się do potrzeb mieszkańców Gminy Strzyżewice,
 zakładać współpracę z CKIP PIOTROWICE.

3. Efektem konkursu jest dofinansowanie i zrealizowanie CKIP w okresie od 1 sierpnia
do 31 października 2018 roku wybranych (od trzech do siedmiu) inicjatyw lokalnych w sferze
kultury.

III. Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy mieszkańcy Gminy Strzyżewice (dzieci,
młodzież, dorośli, seniorzy, osoby niepełnosprawne), przy czym uczestnicy konkursu muszą
tworzyć grupy nieformalne.
2. Grupy nieformalne traktujemy jako grupy składające się z nie mniej niż trzech osób
pełnoletnich, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w obszarze społeczno–
kulturalnym, a nie posiadające osobowości prawnej. Osoby małoletnie tj. powyżej 10 roku
mogą być członkiem grupy nieformalnej, pod warunkiem że w skład grupy wchodzi min.
1 osoba pełnoletnia. W imieniu małoletnich członków grupy działają osoby pełnoletnie.
3. Każdy uczestnik konkursu powinien być bezpośrednim realizatorem inicjatywy, będącej
przedmiotem zgłoszenia do konkursu.
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4. Wszyscy uprawnieni do udziału w konkursie mogą zgłosić maksymalnie dwie inicjatywy.
5. Uczestnicy konkursu, których inicjatywy zostały wybrane do realizacji, zwani dalej
„Realizatorami inicjatyw”, zobowiązani są do wzięcia udziału w spotkaniu podsumowującym
konkurs, które odbędzie się w listopadzie 2018 roku, a którego dokładny termin zostanie
ustalony w konsultacji z realizatorami poszczególnych inicjatyw.
6. Realizatorzy inicjatyw zobowiązani są do promowania konkursu pn. „Razem
zaprojektujmy kulturę” i Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne oraz informowania
o dofinansowaniu inicjatywy ze środków Narodowego Centrum Kultury i CKiP Piotrowice.
7. Realizatorzy inicjatyw zobowiązani są do zamieszczenia na wszystkich materiałach
reklamowych i informacyjnych dotyczących realizowanej inicjatywy logotypów: NCK,
programu Dom Kultury+, Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice oraz zapisu:
Inicjatywa jest realizowana w ramach Projektu „Razem zaprojektujmy kulturę”
dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom
Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018.

IV. Zgłoszenie do konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie wypełnionego elektronicznie
formularza wnioskowanej inicjatywy, w terminie do 22 czerwca 2017 r. do godz. 24:00.
2. Wypełniony wniosek należy przesłać na adres e-mail: ckip.piotrowice@gmail.com, wysłać
pocztą na adres: Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice, Piotrowice 94A, 23-107
Strzyżewice (liczy się data stempla pocztowego), lub złożyć osobiście w siedzibie CKiP.
W przypadku wysyłania wniosku drogą poczty tradycyjnej Wnioskodawca zobowiązany jest
poinformować o tym CKIP Piotrowice drogą mailową lub telefonicznie.
3. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na ocenę inicjatyw.
4. Wnioski o dofinansowanie złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Złożenie formularza jest traktowane przez Organizatora jako wyrażenie zgody na
przetwarzanie i wykorzystywanie danych, zawartych w dokumentacji konkursowej, na cele
oceny, promocji i informacji dotyczącej konkursu.
6. Wniosek konkursowy powinien być kompletny (prawidłowo wypełnione wszystkie pola).
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7. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem projektu do realizacji.

V. Komisja Konkursowa i wybór inicjatyw
1. Na potrzeby wyłonienia inicjatyw w Konkursie zostanie powołana Komisja Konkursowa.
2. Powołana Komisja, korzystając z kart oceny formalnej i merytorycznej inicjatywy
do 26 czerwca 2018 wyłoni zwycięskie inicjatywy.
3. Ocena wniosków konkursowych odbędzie się dwuetapowo (I etap ocena formalna,
II etap ocena merytoryczna).
a) Wnioski konkursowe zostaną poddane ocenie formalnej w oparciu o następujące kryteria:


projekt inicjatywy jest napisany elektronicznie według wzoru wniosku konkursowego,



koszty wymienione w budżecie projektu inicjatywy spełniają warunek kosztu
kwalifikowanego (Załącznik nr 2 do Regulaminu),



projekt inicjatywy nie jest związany z prowadzeniem działalności komercyjnej, nastawionej na
zysk,



jest zgodny z celami oraz założeniami Konkursu,



wszystkie pola wniosku są wypełnione,



wniosek został złożony w terminie.

b) Wnioski konkursowe, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne oraz będą
zgodne z Regulaminem Konkursu zostaną przekazane do oceny merytorycznej, zgodnej
z kartą oceny (Załącznik nr 3).
3. Wnioski, które otrzymają najwyższą ilość punktów zostaną skierowane do realizacji.
4. Decyzje Komisji Konkursowej mają charakter ostateczny i nie podlegają procedurom
odwoławczym.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wyboru kolejnego wniosku z listy
rezerwowej, w przypadku rezygnacji wybranego Wnioskodawcy z realizacji zgłoszonej
inicjatywy.
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6. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Wnioskodawcami
rozstrzygnięciem konkursu, zwłaszcza w przypadku niejasności dotyczących wniosku.

przed

7. Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji inicjatywy, jeśli zostaną
ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy.
8. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej:
 na stronach internetowych: www.ckip-piotrowice.eu,
 w mediach społecznościowych obsługiwanych przez Organizatora.
VI. Finansowanie inicjatyw
1. Projekty będą finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu
Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 oraz CKiP Piotrowice.
2. Przewidywany budżet Konkursu to: 22 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące
złotych brutto).
3. W ramach projektu dofinansowanych zostanie od trzech do siedmiu inicjatyw.
4. Maksymalna kwota dofinansowania jednej inicjatywy to 7 000,00 zł brutto (słownie:
siedem tysięcy złotych brutto).
5. Komisja konkursowa za zgodą administratora projektu, może podjąć decyzję dotyczącą
zwiększenia lub zmniejszenia kwoty dofinansowania złożonego projektu inicjatywy,
uprzednio zgłaszając tę zmianę Wnioskodawcy.
6. Wydatki związane z realizacją inicjatywy muszą spełniać warunek kosztu kwalifikowanego
zgodnie z katalogiem Narodowego Centrum Kultury.
7. Przy realizacji inicjatywy CKIP PIOTROWICE nie przekazuje Wnioskodawcy projektu
żadnych środków finansowych, lecz ponosi wszelkie koszty jej realizacji, nie większe niż
wysokość przyznanego dofinansowania, zgodnie z budżetem projektu. Wnioskodawcy
podejmują działania zgodne z opisem projektu. Gwarancją zobowiązań Wnioskodawcy
projektu i Organizatora jest umowa zawierana pomiędzy obiema stronami, której częścią jest
opis projektu oraz budżet.
8. Rozliczenia księgowe wspartych finansowaniem inicjatyw będą realizowane przez
księgowość CKIP PIOTROWICE przy UG Strzyżewice.
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VII. Wykaz kosztów kwalifikowalnych
1. Wydatki związane z realizacją inicjatywy muszą spełniać niezbędne do realizacji zadania,
efektywne i racjonalne, poniesione w okresie realizacji zadania, udokumentowane, oraz
poniesione przez CKIP PIOTROWICE (Załącznik nr 2).

VIII. Informacje dodatkowe
1. Regulamin konkursu wraz z wnioskiem do projektu dostępny jest na stronach
internetowych: www.ckip-piotrowice.eu w zakładce Dom Kultury+
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu
Konkursu w całości.
3. Złożenie wniosku konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych
osobowych
dla
potrzeb
kwalifikacji
i
udziału
w
konkursie,
w tym na udostępnianie danych osobowych oraz dokumentacji fotograficznej do wiadomości
publicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.2135).
4. Dodatkowe informacje można uzyskać w CKiP Piotrowice pod numerem telefonu (81) 562
80 74 w godzinach pracy Instytucji.
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