REGULAMIN KONKURSU
ROZKRĘCAMY KULTURALNY KAZIMIERZ
realizowanego w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015
dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury
Regulamin określa zasady organizacji konkursu na najlepsze pomysły inicjatyw lokalnych, które zostaną
dofinansowane i zrealizowane na terenie Gminy Kazimierz Biskupi przez Gminny Ośrodek Kultury w
Kazimierzu Biskupim.
I. Organizacja konkursu:
1. Celem konkursu jest wyłonienie grup inicjatywnych o największym potencjale
kulturotwórczym, ciekawych i inspirujących działań na rzecz społeczności lokalnej, które
przyczynią się do rozwoju postaw kreatywnych drzemiących w zaciszach domowych i po to
by pokazać innym, że warto realizować działania lokalne, wychodzić z domu i angażować się
w życie całej społeczności.
2. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim.
3. Gminny Ośrodek Kultury zapewnia obsługę administracyjno – finansową oraz wsparcie
infrastrukturalne i merytoryczne.
4. Konkurs obejmuje inicjatywy lokalne mieszkańców Gminy Kazimierz Biskupi, podejmowane
przez: grupy nieformalne, grupy formalne, osoby indywidualne i organizacje pozarządowe.
5. Inicjatywy muszą być zrealizowane na terenie Gminy Kazimierz Biskupi z włączeniem jak
największej liczby mieszkańców.
6. Realizacja inicjatyw będzie odbywać się w terminie od 1.08.2015 do 22.11.2015.
II. Uczestnicy konkursu:
1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie realizacji zadania są:
– osoby indywidualne (pełnoletnie)
– grupy nieformalne,
– grupy formalne,
– organizacje pozarządowe, m.in. stowarzyszenia, kluby, fundacje.
2. Uczestnicy konkursu powinni spełnić następujące warunki:
a) być bezpośrednimi realizatorami inicjatywy, będącej przedmiotem zgłoszenia do konkursu
b) być mieszkańcem Gminy Kazimierz Biskupi.
III. Zgłoszenia do konkursu:
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie projektu inicjatywy na formularzu
będącym zał. nr 1 do regulaminu.
2. Projekty należy składać w terminie od 21.05.2015 do 11.06.2015 (decyduje data wpływu).
Projekty o dofinansowanie złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Osoba prywatna, stowarzyszenie, grupa nieformalna bądź formalna może złożyć kilka
projektów, ale uzyskać dofinansowanie tylko na jeden z nich.
4. Projekt można składać osobiście lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Kultury w
Kazimierzu Biskupim, Plac Wolności 2 62-530 Kazimierz Biskupi

5. Projekt należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem Konkurs „Rozkręcamy kulturalny
Kazimierz”
6. Regulamin konkursu wraz z formularzem wniosku dostępny jest na stronie internetowej oraz
w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim.
IV. Komisja konkursowa:
1. Komisja konkursowa składać się będzie z 5-7 członków reprezentujących: Urząd Gminy w
Kazimierzu Biskupim, Radę Gminy Kazimierz Biskupi, sołtysów, Gminny Ośrodek Kultury w
Kazimierzu Biskupim, Narodowe Centrum Kultury.
2. Członkiem Komisji Konkursowej nie może być osoba mająca formalne lub nieformalne (osoba
nie biorąca udziału w konkursie) powiązania z podmiotami zgłaszającymi inicjatywę do
konkursu.
V. Zasady rozstrzygania konkursu:
1. Ocena zgłoszonych projektów przeprowadzona będzie w dwóch etapach :
a) kryteria formalne:
- wniosek złożony przez mieszkańca gminy Kazimierz Biskupi,
- wniosek wypełniony na formularzu udostępnionym przez organizatora konkursu,
- wniosek wypełniony kompletnie,
- projekt inicjatywy zaplanowany zgodnie z terminem realizacji podanym przez organizatora,
- wniosek złożony w terminie podanym przez organizatora.
b) kryteria merytoryczne:
- innowacyjność projektu,
- szansa cykliczności projektu,
- ilość osób zaangażowanych w projekt,
- ilość odbiorców,
- sposób promocji,
- zgodność z przeprowadzoną wcześniej diagnozą potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy
Kazimierz Biskupi.
2. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Komisja Konkursowa.
3. Decyzje Komisji Konkursowej mają charakter ostateczny i nie podlegają procedurom
odwoławczym.
4. Komisja Konkursowa wyłoni od 3 do 7 inicjatyw na terenie całej gminy.
5. Łączna pula środków finansowych przeznaczona na wszystkie inicjatywy to 22 000 zł.
6. Maksymalna kwota dofinansowania jednej inicjatywy wynosi 7 000 zł.
7. Komisja Konkursowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej kwocie
wnioskowanej przez uczestników konkursu.
8. Rozliczenia finansowe projektów będą realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w
Kazimierzu Biskupim,
9. Autorzy Inicjatyw nie mogą w ramach realizacji projektów finansować wynagrodzeń za swoją
pracę.
10. Autorzy zwycięskich projektów są zobowiązani do wzięcia udziału w spotkaniu szkoleniowo
integracyjnym, poświęconym wspólnemu opracowaniu formy realizacji inicjatyw, które
odbędzie się w czerwcu 2015r (o terminie zostaną powiadomieni telefonicznie).

VI. Koszty które można uwzględnić w swoim projekcie
1.

Honoraria/wynagrodzenia za działania merytoryczne i obsługę, przedsięwzięcia, instruktorów –
prowadzących warsztaty/ twórców/artystów, konferansjerów i osób prowadzących (np.
koncerty, spotkania z artystami), opiekunów dzieci, osób niepełnosprawnych uczestniczących w
projekcie, pracowników obsługi technicznej przedsięwzięć w ramach zadania (scena,
nagłośnienie, oświetlenie, nagranie, strojenie instrumentów, dokumentacja – z wyłączeniem
kosztów sprzątania),
2. Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć warsztatowych oraz przedsięwzięć
artystycznych, z wyłączeniem zakupu środków trwałych,
3. Koszty podróży/transportu: uczestników warsztatów i innych osób związanych z realizacją
zadania, scenografii, instrumentów, elementów wyposażenia technicznego/sceny itp.,
4. Poligrafia – wydanie publikacji, stanowiących część zadania oraz ich dystrybucja,
5. Koszty nagrań (audio i video) materiałów stanowiących część zadania,
6. Scenografia i stroje: projekt, wykonanie (w tym koszt materiałów),
7. Noclegi i wyżywienie dla uczestników przedsięwzięć organizowanych w ramach zadania, w tym
artystów,
8. Zakup praw autorskich lub licencji,
9. Niezbędne ubezpieczenia,
10. Inne ( w porozumieniu z organizatorem)
VII. Ogłoszenie wyników:
1. Oficjalne wyniki konkursu będą ogłoszone w dniu 17.06.2015,
2. O wynikach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie,
3. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie www.gok.info.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
Sylwia Kudła - 691 284 611
Joanna Gołyńska – Woźniak 606 307 221

