REGULAMIN KONKURSU INICJATYWY LOKALNE
realizowanego w ramach projektu „KIERUNEK NA KULTURĘ w Gminie Jeżewo”
dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018
§1
ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1. Organizatorem i koordynatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie (GOK).
2. Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie w życie
społeczności lokalnej poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych,
nawiązanie i pogłębienie współpracy z aktywnymi społecznie i kulturalnie mieszkańcami Gminy
Jeżewo, odkrywanie i rozwijanie ich kulturotwórczego potencjału oraz wspólna realizacja
zgłoszonych pomysłów inicjatyw lokalnych (mini projektów).
3. Wnioskodawcami
mogą
być
mieszkańcy
Gminy
Jeżewo,
grupa nieformalna/osoba prywatna/ organizacja pozarządowa.

występujący

jako:

4. Jeden Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek na przeprowadzenie inicjatywy lokalnej
i być członkiem tylko jednej grupy inicjującej działania.
5. Wnioskodawcy niepełnoletni muszą posiadać pełnoletniego opiekuna inicjatywy oraz zgodę
rodziców lub opiekunów prawnych na realizację inicjatywy.
6. Wybrane inicjatywy muszą być zgodne z Regulaminem Konkursu i spełniać następujące warunki:
a) pomysł na inicjatywę Wnioskodawcy musi wynikać z konkretnych potrzeb mieszkańców
i powinien być odpowiedzią na wnioski zawarte w diagnozie;
b) działania zawarte w projekcie mają charakter kulturalny, artystyczny, społeczno-kulturalny,
rekreacyjny i powinny stanowić innowacyjną (nową) ofertę działań na terenie gminy;
c) jest skierowany do mieszkańców Gminy Jeżewo;
d) posiada określony cel, zaplanowane działania skierowane do określonej grupy odbiorców
(mieszkańców) i rozsądne koszty realizacji;
e) działania zawarte w projekcie opierają się o współpracę: są skierowane „na zewnątrz” - nie
tylko do członków grupy, która ubiega się o dotację ale włączają do działania nowe grupy osób;
f) między innymi angażuje zasoby lokalne (mieszkańców, organizacje, zabytki, walory
przyrodnicze, przestrzeń, infrastrukturę);
g) jest realizowany w oparciu o pracę społeczną (wolontariat);
h) jego realizacja będzie odbywała się w terminie:
między 01 sierpnia 2018 r. do 15 listopada 2018 r.
i) inicjatywa nie może mieć charakteru komercyjnego (od uczestników nie będą pobierane opłaty).
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§2
ORGANIZACJA KONKURSU
1. Całkowita kwota przeznaczona do realizacji inicjatyw wyłonionych w konkursie wynosi 24 tyś.
złotych brutto (22 tyś. zł pochodzi ze środków Narodowego Centrum Kultury, 2 tyś. zł to wkład
własny finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie).
2. Maksymalna kwota finansowania jednej inicjatywy to do 4 tys. złotych.
Finansowanie może być przyznane w pełnej lub niepełnej kwocie o którą ubiega się inicjator,
Organizator konkursu może rekomendować wprowadzenie zmian w poszczególnych pozycjach
budżetowych.
3. W uzasadnionych przypadkach GOK w Jeżewie oraz powołana przez niego Komisja Konkursowa
dopuszcza oraz zastrzega sobie prawo do negocjacji z pomysłodawcami inicjatyw, w kwestii
zmniejszenia lub zwiększenia kwoty dofinansowania na realizację złożonej inicjatywy lokalnej.
4. Wydatki związane z realizacją inicjatywy muszą spełniać warunek kosztu kwalifikowanego
zgodnie z katalogiem Narodowego Centrum Kultury (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
5. Pomysłodawcy wybranych do realizacji inicjatyw, środki finansowe otrzymają na konto bankowe
Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie. Po stronie GOK leży rozliczanie faktur/ rachunków/ umów
(zgodnie z zaakceptowanym budżetem kosztów). Dokumenty potwierdzające wydatki muszą być
wystawione na Organizatora konkursu czyli na Gminny Ośrodek Kultury. Szczegółowo kwestie
formalne zostaną omówione z Wnioskodawcami po konkursie wyboru inicjatyw do realizacji.
6. Gwarancją zrealizowania inicjatywy przez Wnioskodawcę zgodnie ze złożonym opisem projektu
i jego budżetem jest podpisanie porozumienia przez Wnioskodawcę (w przypadku
niepełnoletnich podpisuje dorosły opiekun projektu) i Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie.
7. Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie przez cały czas trwania realizacji inicjatywy zapewnia
Wnioskodawcy wsparcie merytoryczne.
8. Działania finansowe (zakupy, umowy itp.) będą koordynowane przez koordynatora (opiekuna),
którym będzie pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie.

§3
TRYB I TERMIN ZGŁASZANIA INICJATYW
1. Wnioski o sfinansowanie inicjatywy należy składać od 06 czerwca 2018r. do 21 czerwca 2018r.
(czwartek) do godziny 16:00:
a. osobiście do budynku Domu Kultury w Jeżewie ul. Główna 2a, 86 - 131 Jeżewo
(na parterze budynku) – w wersji papierowej i elektronicznej (na pendrivie, płycie itp.)
b.

drogą mailową na adres: domkultury_jezewo@o2.pl w wersji edytowalnej z dopiskiem w tytule:
"konkurs na inicjatywy lokalne"

2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wniosek powinien być wypełniony komputerowo.
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4. Formularz wniosku wraz z załącznikami jest do pobrania na stronie internetowej gminy Jeżewo:
www.ug-jezewo.lo.pl oraz na portalu Facebook: Ośrodek Kultury Jeżewo - Fanpage oraz
u pracownika GOK w Domu Kultury w Jeżewie - dane adresowe jak wyżej.
§4
OCENA I SPOSÓB WYBORU INICJATYW
Ocena formalna
1. Złożenie wniosku o finansowanie inicjatywy nie jest jednoznaczne z przyjęciem go do realizacji.
2. Złożone wnioski zostaną poddane ocenie formalnej, którą przeprowadzi Komisja Konkursowa.
Pod uwagę brane będą następujące kryteria (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu):
1) Czy projekt został wypełniony na właściwym formularzu wniosku w sposób czytelny
i kompletny ?
2) Czy wniosek wpłynął w wyznaczonym terminie ?
3) Czy projekt został przygotowany przez uprawnionego wnioskodawcę ?
4) Czy wnioskodawca złożył tylko jeden wniosek ?
5) Czy inicjatywa będzie realizowana na terenie gminy Jeżewo ?
6) Czy termin realizacji inicjatywy jest zgodny z terminem wskazanym w regulaminie konkursu ?
7) Czy wnioskowane finansowanie inicjatywy obejmuje koszty kwalifikowane podane
(w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu)
Ocena merytoryczna
3. W ramach oceny merytorycznej zostanie wybranych od 3 do 7 inicjatyw do realizacji
i finansowania.
4. Wybór inicjatyw, spośród wniosków spełniających wymogi formalne, nastąpi poprzez:
1) Głosowanie internetowe – za pośrednictwem profilu na Facebook: Ośrodek Kultury Jeżewo Fanpage w dniu 22 czerwca 2018 r. (piątek) zostaną zamieszczone krótkie opisy wszystkich inicjatyw
spełniających wymagania formalne. Głosowanie będzie się odbywało za pomocą dodawania
komentarza pod tym postem, o treści odpowiadającej nazwie inicjatywy. Jeden użytkownik może
oddać jeden głos na jedną inicjatywę. W przypadku kiedy jeden użytkownik odda więcej niż jeden
głos, lub zagłosuje na więcej niż jedną inicjatywę, głosy nie będą ważne. Nie dopuszcza się możliwości
edycji i usuwania komentarza. Prosimy o nie spamowanie i nie pisanie innych treści niż te wskazane
wyżej. Takie komentarze z powodów organizacyjnych będą usuwane. Głosowanie potrwa
do 25 czerwca 2018r. (poniedziałek) do godz. 24:00. W ten sposób zostanie wyłoniona jedna
inicjatywa, która otrzyma największą liczbę głosów (komentarzy) internautów.
2) Ocenę i wybór przez samych wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w konkursie na inicjatywy
lokalne. W dniu 26 czerwca (wtorek) o godz. 11:00 w sali Domu Kultury w Jeżewie odbędzie się
spotkanie konkursowe.
a) Z każdej inicjatywy może uczestniczyć w nim do dwóch przedstawicieli inicjatywy.
W przypadku inicjatyw złożonych przez osoby niepełnoletnie, dwie osoby niepełnoletnie i opiekun.
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b) W pierwszej części spotkania wnioskodawcy pokrótce zaprezentują pomysł na swoja inicjatywę
(forma dowolna, organizator udostępnia laptopa, rzutnik, ekran w razie potrzeby). Jedna prezentacja
nie powinna trwać dłużej niż 15 minut.
c) Pozostali uczestnicy spotkania, a także organizatorzy mogą zadawać pytania dodatkowe.
d) Następnie wszyscy obecni na spotkaniu będą dokonywali tajnego wyboru inicjatyw za pomocą
wypełniania karty oceny merytorycznej, przyznając punktację liczebną.
e) Wnioskodawca nie będzie miał możliwości oceny własnego wniosku.
e) Przedstawiciele jednej inicjatywy wypełniają tylko jedną kartę oceny merytorycznej i jest to
traktowane jako jeden głos. (Załącznik nr 4 niniejszego Regulaminu).
3) Ocenę i wybór inicjatyw przez powołaną Komisję Konkursową składająca się z przedstawicieli
zespołu przeprowadzającego diagnozę w ramach projektu: "Kierunek na Kulturę w gminie Jeżewo"
pracownika GOK, władz gminy i eksperta z Narodowego Centrum Kultury. Ocena inicjatyw
przeprowadzona będzie w oparciu kryteria zawarte w karcie oceny merytorycznej (załącznik nr 3 do
niniejszego Regulaminu). Komisja będzie dokonywała wyboru inicjatyw w dniu 26 czerwca 2018 r.
5. Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie zastrzega sobie prawo do kontaktu z Wnioskodawcami przed
rozstrzygnięciem konkursu, zwłaszcza w przypadku niejasności dotyczących wniosku.
6. Od decyzji dotyczącej oceny wniosków nie przysługuje odwołanie. Wyniki wyboru inicjatyw są
ostateczne.
7. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej gminy Jeżewo:
www.ug-jezewo.lo.pl oraz na portalu Facebook: Ośrodek Kultury Jeżewo - Fanpage do dnia
29 czerwca 2018r.
8. Po zakończeniu realizacji inicjatywy, inicjator zobowiązany jest do złożenia końcowego
merytorycznego oraz finansowego sprawozdania z realizacji inicjatywy.
9. Gminny Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji inicjatywy, jeśli zostaną
ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające jej realizację.
10. Ostateczną decyzję o realizacji inicjatyw lokalnych i przyznaniu środków finansowych należy do
Narodowe Centrum Kultury.
11. Realizator inicjatywy jest zobowiązany do umieszczenia na wszystkich materiałach promocyjnych
i publicystycznych (tj. ulotki, plakaty, broszury, foldery itp.) i zakupionych przedmiotach
w ramach projektu następującej informacji: Inicjatywa realizowana w ramach projektu:
"Kierunek na Kulturę w Gminie Jeżewo". Dofinansowano w ramach Programu Narodowego
Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne i umieszczania paska z logami jak wyżej.
12. Osoba do kontaktu: Magdalena Potulska - telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz.
od 9.00 do 16.00 - 728 622 980, osobiście: w budynku Domu Kultury w Jeżewie na parterze.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Koszty kwalifikowane
2. Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej
3. Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej
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