Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne w Gminie Różan
REGULAMIN NABORU
PREAMBUŁA
Projekt „Twój pomysł na kulturę!” to część programu Narodowego Centrum Kultury Dom
Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020. Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje diagnozę
społeczności lokalnej. Na drugą natomiast składa się realizacja od 3 do 7 oddolnych inicjatyw
społeczności. Niniejszy nabór skierowany jest do osób indywidualnych i grup nieformalnych, które
gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne. Jeśli, więc posiadasz pomysł na ciekawą
inicjatywę kulturalną to program zdecydowanie dla ciebie a Twój pomysł może uzyskać wsparcie
finansowe. W naborze wniosków na inicjatywy lokalne można zgłaszać pomysły wpisujące się
w obszar kultury.

Jeśli posiadasz ciekawy pomysł na inicjatywę kulturalną i jesteś gotowy podjąć to
wyzwanie, ten program jest właśnie dla ciebie.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin naboru na Inicjatywy Lokalne w Gminie Różan w ramach projektu "Twój pomysł na
kulturę", zwany dalej Regulaminem, określa zasady uczestnictwa w naborze na inicjatywy lokalne,
zwanym dalej naborem, i wyboru od 3 do 7 inicjatyw lokalnych mieszkańców Gminy Różan.
1. "Twój pomysł na kulturę" to projekt Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Różanie realizowany w ramach programu Narodowego Centrum
Kultury "Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020"

2. Organizator naboru:
Organizatorem naboru inicjatyw, o którym mowa powyżej i koordynatorem przebiegu każdej
z wybranych inicjatyw jest Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego z siedzibą w Różanie, ul. Mickiewicza 5, zwany dalej GOUK.
3. Celem projektu "Twój pomysł na kulturę"jest:
 odkrywanie i rozwijanie potencjału kulturotwórczego członków społeczności lokalnej,
 zwiększenie udziału grup nieformalnych w życiu społeczno-kulturalnym gminy Różan,
 pobudzanie i wzmacnianie aktywności społecznej mieszkańców gminy Różan,
 wspieranie nowatorskich działań animacyjnych na rzecz społeczności lokalnej,
 nawiązanie stałych relacji pomiędzy osobami będącym pomysłodawcami inicjatyw a GOUK
w Różanie.

4. Projekty inicjatyw mogą składać:
• Osoby indywidualne (pełnoletnie),
• Grupy nieformalne (min. 3 osoby, w tym co najmniej jedna pełnoletnia),
• Grupy formalne (np. stowarzyszenia, fundacje).
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5. Zgłaszane inicjatywy muszą być realizowane na rzecz mieszkańców gminy Różan.
6. Preferowane będą zadania:


inicjatywy o charakterze kulturalnym dla różnych grup wiekowych (np. w postaci
warsztatów, zajęć, spotkań, wystaw, koncertów, imprez, konkursów),
 realizowane w przestrzeni GOUK oraz w przestrzeni publicznej gminy i jej sołectw,
 mające na celu angażowanie mało aktywnych środowisk: oczekujemy projektów, które będą
dotyczyć działań atrakcyjnych dla mieszkańców nieobecnych w kulturalnym życiu gminy
a, a którzy prywatnie mają wiele interesujących pasji i zainteresowań, hobby, którymi mogą
podzielić się z innymi,
 mające na celu wzmacnianie pozytywnego wizerunku GOUK oraz Gminy Różan poprzez
działania kreatywne mające potencjał do utrzymania trwałości efektów po zakończeniu
finansowania.
7. Wszyscy uprawnieni do udziału w projekcie mogą zgłosić maksymalnie 1 pomysł. Każda
zgłoszona inicjatywa na formularzu Wniosku o przeprowadzenie inicjatywy (załącznik nr 2) będzie
rozpatrywana odrębnie według reguł określonych w niniejszym regulaminie i na podstawie
kryteriów zawartych w karcie oceny inicjatywy (załącznik nr 1).
8. W związku z epidemią Covid-19 zgłaszane inicjatywy muszą uwzględniać obowiązujące
zasady bezpieczeństwa oraz powinny przewidywać możliwość realizacji w formie zdalnej.
8. Termin realizacji inicjatyw: realizacja inicjatyw musi nastąpić w terminie od 01.09.2020 r. do
30.11.2020 r.
II. BUDŻET I FINANSOWANIE INICJATYW
1. Inicjatywy zrealizowane zostaną ze środków Narodowego Centrum Kultury.
2. Wybrane zadania będą dofinansowywane łącznie do kwoty 22 000 zł. Dofinansowanie otrzyma
od 3 do 7 inicjatyw.
3. Maksymalna kwota dofinansowania jednej inicjatywy wynosi 7 300 zł. W szczególnych
przypadkach Komisja Oceniająca może podjąć decyzję o zwiększeniu, bądź zmniejszeniu
dofinansowania w zależności od ilości poprawnych wniosków.
4. Dofinansowanie może być udzielone do 100% kosztów kwalifikowanych.
5. Rozliczenie odbędzie się w oparciu o księgowość GOUK (oznacza to, że wszystkie faktury,
rachunki itp. są wystawiane na GOUK w Różanie).
6. Nie przewiduje się dofinansowania kosztów działalności i wspomagania organizacji
(grupy/osoby), pokrywania kosztów funkcjonowania.
7. Wydatki muszą być zgodne z wykazem kosztów kwalifikowanych (zał. Nr 4).
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III. SKŁADANIE PROJEKTÓW INICJATYW
1. Wypełniony i podpisany wniosek na realizację inicjatywy kulturalnej (rozpatrywane będą jedynie
inicjatywy złożone na oryginalnym formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu). Formularz Wniosku o przeprowadzenie inicjatyw jest do pobrania na stronie
www.gouk.pl oraz w siedzibie GOUK przy ul. Mickiewicza 5 w Różanie.
2. Projekty inicjatyw, na oryginalnych formularzach należy składać:
 Osobiście w GOUK od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 z dopiskiem na
kopercie: "Twój pomysł na kulturę".
 Drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury, ul. Mickiewicza 5,
06-23 Różan, z dopiskiem na kopercie: "Twój pomysł na kulturę".
 E-mailowo na adres: marzena@gouk.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: "Twój pomysł
na kulturę".
 Termin przyjmowania wniosków: od 21.07.2020 r. do 18.08.2020 r. Wnioski złożone po
terminie nie będą rozpatrywane.
 Złożenie podpisu na wniosku o dotację traktowane jest przez Organizatora jako wyrażenie
zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych, zawartych w dokumentacji naboru,
w celu promocji.
 Istnieje możliwość konsultacji w sprawie zgłoszonej inicjatywy z pracownikiem GOUK
przed jej złożeniem. Konsultację należy wcześniej umówić telefonicznie pod numerem tel.
509-946-417.
IV. ZASADY WYBORU INICJATYW
1. Złożenie Formularza Inicjatywy nie jest równoznaczne z przyjęciem zadania do realizacji.
2. Formularze zawierające błędy formalne (niedotrzymanie terminów, niewłaściwy wniosek, brak
podpisu, wnioskowana kwota powyżej limitu, okres realizacji zadania niezgodny z Regulaminem,
przeznaczenie dotacji na koszty nieujęte w wykazie kosztów kwalifikowanych) nie będą
rozpatrywane.
3. Formularze Inicjatyw, które przejdą pozytywnie ocenę formalną, zostaną ocenione pod względem
merytorycznym przez Komisję Oceniająca.
4. Dyrektor GOUK powoła Komisję, w skład której wejdą: animator NCK, pracownik GOUK,
przedstawiciel zespołu realizującego działania badawcze oraz przedstawiciele wnioskodawców.
Przedstawiciel zgłoszonej inicjatywy, biorący udział w obradach Komisji Oceniającej, nie bierze
udziału w ocenie inicjatywy, którą reprezentuje.
5. Komisja Oceniająca wybierze od 3 do 7 inicjatyw kulturalnych, które zostaną zrealizowane
w okresie od 01 września 2020 r. do 31 listopada 2020 r. Wybór wraz z uzasadnieniem zostanie
uroczyście ogłoszony najpóźniej do 25.08.2020 r.
6. Informacja o posiedzeniu komisji podana zostanie do publicznej wiadomości nie później niż 5
dni przed planowanym posiedzeniem. Przedstawiciele wnioskodawców o terminie zostaną
powiadomieni telefonicznie przez pracownika GOUK.
7. Podczas oceny merytorycznej projektów będą brane pod uwagę:
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a) zgodność z założeniami Naboru,
b) oryginalność i innowacyjność pomysłu i sposobu realizacji projektu,
c) realna możliwość wykonania planowanych działań,
d) ważność projektu dla danej społeczności lokalnej,
e) możliwość kontynuacji projektu,
f) stopień zaangażowania mieszkańców gminy w realizację projektu,
g) adekwatny do zaplanowanych działań budżet (racjonalne i efektywne koszty),
h) wizja współpracy z GOUK po zakończeniu projektu.
8. Dopuszcza się negocjacje związane z kwotą dofinansowania wybranych inicjatyw.
9. Od decyzji Komisji Oceniającej nie przysługuje odwołanie.
10. W sytuacji zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację wybranej przez komisję
inicjatywy, do realizacji dopuszcza się kolejną, najwyżej ocenioną przez komisję.
11. Ogłoszenie oficjalnych wyników wyboru inicjatyw nastąpi najpóźniej do 25.08.2020 r.,
informacje podane zostaną na stronie internetowej www.gouk.pl. Autorzy inicjatyw zostaną
powiadomieni indywidualnie.
12. Projekty, które uzyskają dofinansowanie, są zobowiązane do podpisania umowy, której wzór
stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Odmowa podpisania umowy skutkuje
cofnięciem przyznanego dofinansowania i przyznania go pierwszej inicjatywie lokalnej, która
zdobyła najwięcej punktów wśród wniosków, które nie uzyskały dofinansowania.
13. Wzór sprawozdania końcowego z realizowanej inicjatywy zawiera Załącznik nr 4 do
niniejszego Regulaminu.
14. Po wyłonieniu zwycięskich inicjatyw ich koordynatorzy otrzymają pomoc merytoryczną
wyznaczonych pracowników GOUK.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Naboru.
1. Współpracę pomiędzy koordynatorem wybranej inicjatywy a GOUK na etapie realizacji zadania
regulować będzie odpowiednia Umowa dotycząca realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej
(załącznik nr 5 do regulaminu).
2. Autorzy inicjatyw wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i prezentację swojej
inicjatywy przez GOUK i media w związku z realizacją projektu „Twój pomysł na kulturę”
w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2020”.
3. Przesłanie zgłoszenia inicjatywy jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu oraz ze
zobowiązaniem się do współpracy z GOUK przy realizacji inicjatywy.
4. W przypadku, kiedy efektem realizacji wybranej inicjatywy będzie dzieło mające cechy utworu,
autor utworu jest zobowiązany do udzielenia GOUK zgody na wykorzystanie tego utworu zgodnie
z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).
5. Wszelkich informacji udziela koordynator projektu: Marzena Cachel tel. 509-946-417, e-mail:
marzena@gouk.p
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X. ZAŁĄCZNIKI
nr 1: Kryteria oceny inicjatyw
nr 2: Wniosek o przeprowadzenie inicjatywy
nr 3: Wniosek wzorcowy
nr 4: Wykaz środków kwalifikowalnych
nr 5: Umowa dotycząca realizacji zadania
nr 6: Sprawozdanie końcowe z realizacji inicjatywy lokalnej
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