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REGULAMIN KONKURSU NA INICJATYWY LOKALNE W PROJEKCIE 

,,Szydłów łączy pokolenia” 

          Projekt ukierunkowany jest na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami 

społeczności lokalnej dotychczas nie związanej z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury 

w Szydłowie, odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego, którego efektem 

będzie stworzenie wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i rozwoju kultury 

w gminie Szydłów. 

1. CELE: 

- odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw  kulturotwórczych  realizowanych  

przez mieszkańców Gminy Szydłów w sposób nieformalny, 

- pobudzanie i wzmacnianie  aktywności  społecznej,  

- integracja lokalności społecznej  społecznej  o charakterze międzypokoleniowym   

 i lokalnym,   

- budowanie koalicji i współpracy między mieszkańcami a M-GCK, 

- zagospodarowanie zasobów i przestrzeni publicznej w konsekwencji 

podejmowanych działań w ramach projektu.  

 

2. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ INICJATYWY ? 

- organizacje pozarządowe,  

- grupy nieformalne,  

- osoby fizyczne. 

Wszyscy uprawnieni do udziału w projekcie mogą zgłościć kilka inicjatyw.  

3. MIEJSCE REALIZACJI: 

 Gmina Szydłów,  jej beneficjentami powinni być mieszkańcy gminy Szydłów 

 

4. TERMIN REALIZACJI: 

Inicjatywy muszą być realizowane w okresie 19 sierpnia 2019- 11 listopada 2019. 

 

5. FINANSOWANIE/BUDŻET 

1. Projekty będą finansoawane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach 

programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2019 oraz Gminnego Centrum 

Kultury w Szydłowie. 

2. Przewidywany budżet całkowity projektu 23 100 zł. 

3. W ramach projektu dofinansowanych zostanie  od 3 do 7 inicjatyw.  

4. Maksymalna kwota dofinansowania jedenj inicjatywy – 7 000 zł (kwota 

dofinansowania zależna jest od ilości inicjatyw oraz ich rodzaju, a ostateczna 

kwota dofinansowania określona zostanie w dniu oceny wniosków przez komisję 

konkursową.)  
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5. Rozliczenia księgowe wspartych dofinansowaniem inicjatyw będą realizowane 

przez księgowość Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie. 

6. W ramach projektu nie przewiduje się dofinansowania kosztów działalności 

i wspomagania organizacji (grupy/osoby), pokrywania kosztów funkcjonowania, 

wynagrodzeń dla autorów projektu. 

6. GDZIE SKŁADAĆ PROJEKTY INICJATYW ? 

    1. Projekty inicjatyw należy składać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Centrum 

Kultury w Szydłowie, ul Targowa 3    28-225 Szydłów, od poniedziałku do piatku w godz. 

8.00- 15.30. 

   2. Rozpatrywane bedą projekty inicjatyw złożone na oryginalnym FOLMULARZU 

APLIKACJI DO KONKURSU INICJATYW. (do pobrania w formie papierowej w GCK 

w Szydłowie, na stronie internetowej GCK www.gckszydlow.pl  oraz Gminy Szydlow 

www.szydlow.pl . 

 

7. TERMIN ZGŁASZANIA INICJATYW pomysły  inicjatyw w wersji papierowej należy 

zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie od 14.06.2019 do 4.07.2019 do godziny 14.00 

osobiście.  

 

8. ZASADY WYBORU INICJATYW   

  1. Wybór inicjatywy do realizacji i dofinansowania ma charakter partycypacyjny. 

  2. Dopuszcza się poprawienie błędów formalnych wskazanych przez M-GCK do dnia 03 

lipca 2019. 

  3. Lista przyjętych do oceny merytorycznej inicjatywy zostanie ogłoszona 6 lipca 2019 roku 

na stronie www.szydlow.pl, www.gckszydlow.pl  oraz wywieszona  w wersji papierwowej w 

siedzibie M-GCK. 

II ETAP  

1. Inicjatywy, które przejdą pozytywną weryfikację formalną zostaną ocenione pod 

względem merytorycznym przez Komisję Oceniającą, w skłąd której wejdą:  

- po jednym przedstawicielu wnioskodawcy inicjatywy oraz trzech człoków  komisji 

powołanych przez Miejko- Gminne Centrum Kultury w Szydłowie. 

- posiedzenie Komisji Oceniającej odbędzie się 5 lipca 2019 (piątek) od godz. 

16.00. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szydłowie ul. Rynek 2. Każda 

inicjatywa ma obowiązek zaprezentowania się przez 3-5 minut i odpowiedzenia na 

wszystkie pytania komisji. Posiedzenie ma charakter otwarty.                                                                                                                                         

http://www.gckszydlow.pl/
http://www.szydlow.pl/
http://www.szydlow.pl/
http://www.gckszydlow.pl/
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- Komisja Oceniająca wybierze w formie głosowania 3-7 projektów. 

Przedstwiciel wnioskodawcy nie będzie mógł głosować na inicjatywę, którą 

reprezentuje. 

III ETAP 

1. Spośród  zgłoszonych projektów Komisja Oceniająca wybierze od 3 do 7 

projektów do realizacji i sfinansowania. 

2. Miejsko-Gminne Centrum Kultury dopuszcza negocjacje związane z kwotą 

dofinansowania wybranych inicjatyw. 

3. O negocjach i kwocie dofinansowania wybranych inicjatyw ostatecznie decyduje 

komisja powołana przez  M-GCK  . 

4. Od decyzji Komisji Oceniającej nie przysługuje odwołanie.  

5. Ogłoszenie oficjalnych wyników wyboru inicjatyw nastapi 5 lipca  po posiedzeniu 

Komisji Oceniającej. (indywidualne informacje dla wnioskodawców, wywieszenie 

listy  ocenionych wniosków w siedzibie M-GCK, strona internetowa- 6 lipca). 

6. Wyłonione w konkursie inicjatywy zobligowane są do wspólnego opracowania 

formy realizacji inicjatywy z M-GCK (konsultacje w terminie do 8 sierpnia 2019).  

Szczegółowych informacji udzielają oraz konsultacje prowadzą w godzinach pracy 

pracownicy M-GCK tel, 41 35- 45- 313. 

 

Wykaz kosztów kwalifikowalnych inicjatyw określa Załącznik nr 1 Regulaminu. 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Inicjatywy Lokalne 

 

Koszty kwalifikowalne: 

1. Wydatki związane z realizacją zadania muszą spełniać następujące warunki (łącznie): 

a. niezbędne dla  realicacji 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  2019 r; 

d.  poniesione zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych; 

e. udokumentowane;  

f. poniesione na rzecz realizacji inicjatywy przez M-GCK (faktura, umowa, rachunek). 

2. Za wydatki kwalifikowalne uznaje się:  

a/ honoraria/wynagrodzenia za działania merytoryczne i obsługę przedsięwzięcia, 

instruktorów- prowadzących warsztaty/ twórców/artystów, redaktorów i autorów  

tekstów do publikacji, członków jury, konferansjerów  i osób prowadzących (np. 

koncerty, spotkania, z artystami), tłumaczy, opiekunów dzieci, osób 

niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie, pracowników obsługi technicznej  

przedsięwzięć w ramach zadania (scena, nagłośnienie, oświtlenie, nagranie, strojenie 

instrumentów, dokumentacja – z wyłączeniem kosztów sprzątania),  

3. Ponadto koszty: 
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a. delegacji i diet wolontariuszy uczestniczących w projekcie; 

b. zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć warsztatowych oraz 

przedsięwzięć artystycznych,   z wyłączeniem zakupu środków trwałych; 

c. koszty podróży/ transportu: uczestników warsztatów, artystów i innych osób 

związanych z realizacją zadania, scenografii, instrumentów, elementów, 

wyposażenia technicznego /sceny; 

d. poligrafia – wydanie publikacji, stanowiących część zadania oraz ich dystrybucja; 

e. koszty nagrań (audio i video) materiałów stanowiących część zadania; 

f. scenografia i stroje: project, wykonanie (w tym koszt materiłów); 

g. noclegi i wyżywienie dla uczestników przedsięwzięć organizowanych w ramach 

zadania, w tym artystów i jurorów; 

h. dokumentacja i rejestracja realizacji zadania (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa)- 

koszty te nie mogą przekroczyć 10% dofinansowania; 

i. koszty promocji i kampanii informacyjnej (np. druki, zakup czasu antenowego, 

rozwój strony internetowej) koszty te nie mogą przekroczyć 10% dofinansowania; 

j. zakup praw autorskich lub licencji; 

k. niezbędne ubezpieczenia.  

l. Projekt i wykonanie lub zakup statuetek, dyplomów.  

m. Koszty wynajmu sanitariatów, zabezpieczenia medycznego i ppoż., ochrony, 

sprzątania.  

 

  

 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


