REGULAMIN KONKURSU NA INCJATYWY KULTURALNE REALIZOWANE W
RAMACH PROJEKTU „OŻYW SAMEGO SIEBIE - DOGRYWKA”
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
NARODOWEGO CENTRUM KULTURY
w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na organizację projektów
kulturalnych w gminie Zapolice.
Jeśli masz pomysł na ciekawy koncert, warsztaty, wystawę lub inne działanie kulturalne, to
ten konkurs jest dla Ciebie. Pomożemy Ci w realizacji projektu, bo wierzymy, że w ten
sposób będziemy wspólnie budować kapitał społeczny naszej gminy i wspólnie tworzyć jej
życie kulturalne.
Na realizację Twojego pomysłu możesz otrzymać wsparcie finansowe, pomoc organizacyjną i
merytoryczną w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2018, finansowanego
ze środków Narodowego Centrum Kultury.
Wypełnij formularz i dostarcz go do GOKiS-u w dniach od 6 do 20 czerwca 2018. Formularz
znajdziesz na naszej stronie internetowej oraz w siedzibie GOKiS.
Jeżeli masz jakieś pytania, wątpliwości, problemy z wypełnieniem formularza zgłoś się do
nas. Wszystko wyjaśnimy i pomożemy!
 tel. 43 823 19 86
 mail: gokis.zapolice@onet.eu
 www.gokiszapolice.pl
 osobiście (wcześniej umów się z nami)
Regulamin:
ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu oraz jego koordynatorem jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w
Zapolicach, ul. Główna 14, 98-161 Zapolice, który zapewnia wsparcie infrastrukturalne i
merytoryczne konkursu.
§1
1. Celem konkursu jest dofinansowanie inicjatyw z zakresu szeroko rozumianej kultury
zgłoszonych przez mieszkańców Gminy Zapolice, a w szczególności pomysłów,
które:
- angażują i aktywizują lokalne społeczności,
- integrują mieszkańców,
- mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty
i rozsądne koszty realizacji.

2. Kwota wnioskowanej dotacji na planowaną inicjatywę może wynieść maksymalnie
7.000,00 zł.
3. Efektem konkursu będzie wyłonienie i dofinansowanie od 3 do 7 wybranych inicjatyw
społecznych.
4. Nagrodzone pomysły muszą być zrealizowane w terminie od 1 sierpnia do 15
listopada 2018r.
§2
1. Termin składania wniosków do 20.06.2018r.
2. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków i ogłoszenia listy zwycięzców
25.06.2018r.
3. Realizacja nagrodzonych pomysłów nastąpi od 1 sierpnia do 15 listopada 2018r.
§3
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba prywatna, (w przypadku osób
niepełnoletnich zgłaszających swoje inicjatywy konieczna jest opieka pełnoletniego
opiekuna), nieformalne grupy osób (ze wskazanym przedstawicielem), organizacje
pozarządowe.
2. W konkursie nie mogą uczestniczyć instytucje samorządowe.
3. Uczestnicy konkursu powinni spełniać następujące warunki:.
- zamieszkiwać stale lub czasowo na terenie Gminy Zapolice
- mieć ukończone 15 lat
4. Tematem projektów mogą być wszelkie inicjatywy z zakresu szeroko rozumianej kultury,
w tym działania artystyczne, rekreacyjne, turystyczne, integracyjne, edukacyjne i tym
podobne.
5. Projekt powinien być realizowany na terenie gminy Zapolice.
§4
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie wypełnionego formularza projektu (zał.
Nr 1) osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną – w nieprzekraczalnym terminie do 20
czerwca 2018r. do godziny 18.00 do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach, ul.
Główna 14, 98-161 Zapolice, gokis.zapolice@onet.eu (w przypadku wniosków wysyłanych
pocztą liczy się data wpływu).
2. Wypełniony formularz w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej
imieniem, nazwiskiem i adresem wnioskodawcy oraz nazwą projektu „Ożyw Samego Siebie
- dogrywka”.
3. Wypełniony formularz w wersji elektronicznej należy przesłać na adres
gokis.zapolice@onet.eu wpisując w temacie imię i nazwisko wnioskodawcy oraz nazwę
projektu „Ożyw samego siebie - dogrywka”.
4. Wniosek powinien być wypełniony czytelnie, bez skreśleń i poprawek.
5. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem projektu do realizacji.
6. Wnioski złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

7. Ogłoszenie zwycięskich projektów nastąpi 25 czerwca 2018 r. na stronie internetowej
www.gokiszapolice.pl.
8. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wynikach na wskazany we wnioskach adres
lub telefonicznie.
§5
KOMISJA KONKURSOWA:
Skład Komisji konkursowej ustala Organizator - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w
porozumieniu z animatorem wyznaczonym przez Narodowe Centrum Kultury do realizacji
projektu.
KRYTERIA WYBORU INICJATYWY
1. Ocena zgłaszanych inicjatyw przeprowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria:
- oryginalność i innowacyjność projektu,
- nawiązanie lub poprawa relacji z mieszkańcami,
- ważność projektu dla danej społeczności lokalnej,
- liczba zaangażowanych w projekt przedstawicieli społeczności lokalnej,
- wzmocnienie zaangażowania GOKiS w życie społeczności lokalnej,
- wizja współpracy z GOKiS po zakończeniu projektu,
2. Komisja dokonująca wyboru inicjatyw preferować będzie:

projekty łączące pokolenia i grupy społeczne, np. seniorów i dzieci, Koła
Gospodyń Wiejskich i młodzież, OSP, itp.

projekty skierowane do mieszkańców wsi Beleń, Branica, Młodawin Dolny i
Młodawin Górny,

projekty odwołujące się do zasobów historycznych, kulturowych i
przyrodniczych gminy Zapolice.
3. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i
Sportu oraz Komisja Konkursowa.
4. Decyzje komisji konkursowej są nieodwołalne.
5. Ostateczną decyzję o przyznaniu środków finansowych podejmuje Narodowe Centrum
Kultury.
§6
KOSZTY KWALIFIKOWANE
1. Wydatki związane z realizacją zadania muszą spełniać następujące warunki (łącznie):
a. niezbędne dla realizacji zadania;
b. efektywne i racjonalne;

c. poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. w danym roku budżetowym, w
którym dofinansowanie zostało przyznane, nie wcześniej, niż z dniem 28 sierpnia 2014r.;
d. poniesione zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;
e. udokumentowane;
f. poniesione na rzecz realizacji inicjatywy przez GOKiS Zapolice (faktura, umowa,
rachunek)
2. Za wydatki kwalifikowane uznaje się:
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć warsztatowych i artystycznych, z
wyłączeniem zakupu środków trwałych;
- honoraria/wynagrodzenia osób prowadzących działania (instruktorów – prowadzących
warsztaty, twórców/artystów);
- redaktorów i autorów tekstów do publikacji;
- członków jury, konferansjerów i osób prowadzących imprezy towarzyszące (np. koncerty,
dyskusje panelowe, spotkania z artystami);
- delegacji i diet osób uczestniczących w projekcie
- zakup materiałów niezbędnych do archiwizacji i dokumentacji zadania: tonery, płyty CD,
DVD, materiały biurowe),
- koszty podróży/transportu: uczestników warsztatów, artystów i innych osób związanych z
realizacją zadania, scenografii, instrumentów, elementów wyposażenia technicznego/sceny;
- koszty związane z wydaniem publikacji (prawa autorskie, honoraria autorskie, redakcja i
korekty, opracowanie typograficzne, opracowanie graficzne, druk, dystrybucja, nagranie)
- koszty wynajęcia sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania np. dodatkowego
oświetlenia, nagłośnienia;
- koszty nagrań (audio i video) materiałów stanowiących część zadania;
- koszty projektu, wykonania, zakup materiałów lub koszty wypożyczenia kostiumów,
strojów i elementów scenografii;
- noclegi i wyżywienie dla uczestników przedsięwzięć organizowanych w ramach zadania, w
tym artystów i jurorów;
- dokumentacja/rejestracja realizacji zadania (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa) – koszty te nie
mogą przekroczyć 10% dofinansowania;
- koszty promocji i kampanii informacyjnej (np. druki i ich kolportaż) – koszty te nie mogą
przekroczyć 10% dofinansowania;
- zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów;
- projekt i wykonanie statuetek, dyplomów przyznawanych w konkursach;
- zakup biletów dla uczestników zadania na przedsięwzięcia kulturalne (np. wystawy,
spektakle teatralne, koncerty) stanowiące integralną część zadania.
- niezbędne ubezpieczenia.

