
 

R egulamin naboru inicjatyw w konkursie  
„Na Tropie Kultury”, 

 
w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 

 

“Na tropie kultury” to projekt Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy           

Zabierzów realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom         

Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018”. 

 

Celem strategicznym programu "Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2018" jest inicjowanie           

działań służących wzmocnieniu zaangażowania Instytucji Kultury w życie społeczności         

lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz           

kulturotwórczych zasobów społeczności lokalnej.  

 

Program Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018, realizowany jest w dwóch etapach,            

pierwszy z nich stanowi przeprowadzenie diagnozy potencjału kulturotwórczego        

mieszkańców, ogłoszenie naboru inicjatyw wraz z regulaminem oraz kartą projektu oraz           

rozstrzygnięcie konkursu na Inicjatywy, drugi etap to realizacja przez mieszkańców gminy           

oddolnych inicjatyw przy wsparciu merytorycznym, technicznym oraz finansowym        

Samorządowego Centrum Kultury.  

 

I. Organizator 

Organizatorem Konkursu Naboru Inicjatyw i jednocześnie jednostką koordynującą        

przebieg każdej z wybranych jest Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy           

Zabierzów (zwane dalej: SCKiPGZ)  
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II. Cele 

Do głównych celów konkursu należą:  

1. Inicjowanie nowych działań kulturalnych, które przyczynią się do rozwoju potencjału          

i kapitału kulturowego mieszkańców gminy Zabierzów. Wspomniane działania muszą         

być zgodne z wynikami diagnozy wykonanej w ramach realizacji programu “Dom           

Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018”.  

2. Pobudzanie i wzmacnianie aktywności społecznej. 

3. Integracja lokalności społecznej. 

4. Budowanie koalicji i współpracy między mieszkańcami gminy, a SCKiPGZ. 

5. Zagospodarowanie zasobów i przestrzeni publicznej w konsekwencji podejmowanych        

działań w ramach projektu. 

 

III. Zgłoszenie inicjatywy 

1. Inicjatywę może zgłosić nieformalna grupa mieszkańców gminy Zabierzów,        

składająca się z minimum 3 osób. W przypadku osób niepełnoletnich, przynajmniej           

jeden członek grupy  musi mieć ukończone 18 lat.  

2. Organizacja pozarządowa zarejestrowana i  działająca na terenie gminy Zabierzów. 

3. Każdy uprawniony  może zgłosić tylko jedną Inicjatywę.  

4. Wnioski można składać jedynie na inicjatywy kulturalne stanowiące odpowiedź na          

wyniki diagnozy zawarte w „Raporcie z diagnozy lokalnej w gminie Zabierzów           

(załącznik  nr 1 do niniejszego Regulaminu),  a  w  szczególności na; 

 

a. działania integrujące rdzennych mieszkańców gminy Zabierzów z       
napływowymi, 
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b. działania odnoszące się do lokalnego dziedzictwa kulturowego,       
przyrodniczego i historycznego,  

c. działania wzmacniające aktywność społeczną mieszkańców we wszelkich jej        
wymiarach, 

d. działania integrujące mieszkańców gminy włączające ich w projektowanie        
oferty kulturalnej, 

e. działania mające na celu rozwinięcie oferty kierowanej do młodych rodziców i           
ich pociech, 

f. działania mające na celu rozwój oferty kulturalnej w sołectwach, 

g. działania ukazujące działalność ochotniczych straży pożarnych inną niż ta         
powszechnie znana, 

h. działania mające na celu podejmowanie większej ilości inicjatyw        
organizowanych na rynku w Zabierzowie, 

i. działania o charakterze miedzypokoleniowym szczególnie działania seniorów       
realizowane “z” i “dla” dzieci i młodzieży,  

5. W wyborze inicjatyw priorytetowo traktowane będą te złożone przez przedstawicieli          

sołectw w których przeprowadzone zostały spotkania diagnostyczne w ramach         

programu ”Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne”.  

6. Konsultacja pomysłów z ekspertami odbędzie się w dniu 14.06.2018 w          

Zabierzowie, o godzinie 17:00. Udział w  konsultacjach nie jest obowiązkowy.  

7. Rozpatrywane będą jedynie inicjatywy złożone na oryginalnym formularzu        

stanowiącym  załącznik  nr 2  do  niniejszego Regulaminu.  

8. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w sekretariacie Samorządowego         

Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów, lub            

wysłać drogą pocztową. Za  ostateczny termin złożenia wniosku  uznaje się dzień           

20.06.2018 r. godz. 15:00.  Decyduje data wpływu do SCKiPGZ. Formularze          

wniosków o których mowa powyżej można pobrać ze strony internetowej;          

www.sckipgz.zabierzow.org.pl, dostępne są one również w sekretariacie SCKiPGZ 
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9. Wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie opisanej nazwą konkursu, tzn           

“Na Tropie Kultury - Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018”.  

10. Złożenie podpisu na wniosku na realizację inicjatywy kulturalnej jest traktowane          

przez SCKiPGZ jako wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych,          

zawartych  w złożonej dokumentacji, w celu realizacji i promocji projektu.  

11. Rodzaje kosztów podlegające finansowaniu zawiera załącznik nr 5 do niniejszego          

wniosku, pn. Wykaz kosztów kwalifikowalnych. 

12. Wnioski zawierające błędy formalne (nie dotrzymanie terminów, niewłaściwy        

formularz wniosku, brak podpisu, wnioskowana kwota powyżej limitu, okres         

realizacji zadania niezgodny  z Regulaminem) nie będą rozpatrywane. 

13. Wnioski niezgodne z ideą programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne i           

rekomendacjami zapisanymi w Wyciągu z raporcie z diagnozy w projekcie “Na           

Tropie Kultury” (zał. nr 1) zostaną uznane za zawierające błędy formalne i nie             

będą rozpatrywane.  

 

IV. Finansowanie realizacji inicjatyw  

 

1. Realizacja Inicjatyw będzie finansowana ze środków Narodowego Centrum Kultury w          

ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2018 oraz z budżetu           

Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.  

2. Realizatorzy inicjatyw lokalnych zobowiązani są do promowania konkursu pn. „Na          

Tropie Kultury” i programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018 oraz          

informowania o dofinansowaniu inicjatywy ze środków Narodowego Centrum        

Kultury i Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. 

3. Realizatorzy inicjatyw zobowiązani są do zamieszczenia na wszystkich materiałach         

reklamowych i informacyjnych dotyczących realizowanej inicjatywy logotypów:       

NCK, programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne, SCKiPGZ oraz zapisu:         

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury oraz       
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Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów w ramach         

projektu pt. ”Na Tropie Kultury”, realizowanego w programie Dom Kultury +           

Inicjatywy Lokalne 2018”. 

4. Przewidywany budżet całkowity projektu wynosi:   23 100 zł. 

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

6. Maksymalna kwota dofinansowania jednej inicjatywy:  7 000 zł  brutto (siedem tysięcy           

złotych brutto).  UWAGA!  W przypadku dużego zainteresowania projektem tj. więcej          

niż 3 złożone wnioski prawdopodobny poziom dofinansowania wynosi  

3 000  zł (trzy tysiące złotych). 

7. W ramach projektu nie przewiduje się dofinansowania kosztów działalności         

organizacji (grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych), pokrywania       

kosztów funkcjonowania, wynagrodzeń dla autorów projektu. 

8. Przy realizacji inicjatywy Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy         

Zabierzów nie przekazuje Wnioskodawcy projektu żadnych środków finansowych,        

lecz ponosi wszelkie koszty jej realizacji do wysokości przyznanego dofinansowania,          

zgodnie z budżetem projektu. Wnioskodawcy podejmują działania zgodne z opisem          

projektu. Gwarancją zobowiązań Wnioskodawcy projektu i Organizatora jest umowa         

zawierana pomiędzy obiema stronami, której częścią jest opis projektu oraz budżet.           

Wydatki muszą być zgodne z wykazem kosztów kwalifikowanych (zał. nr 5 do            

niniejszego Regulaminu) 

9. Rozliczenia księgowe wspartych dofinansowaniem inicjatyw będą realizowane przez        

księgowość SCKiPGZ, co oznacza, że wszystkie dokumenty księgowe takie jak          

faktury, rachunki itp. będą wystawiane na SCKiPGZ. 

 

V.  Termin realizacji Inicjatyw 

 

Inicjatywy muszą być realizowane w okresie od 30.07.2018 r.  do 20.11.2018 r.  

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018  

5 



 
 

VI. Ocena wniosków  

1. Ocena wniosków dokonana zostanie w dwóch etapach.  

2. Etap I- ocena formalna wniosków konkursowych, której dokona Komisja         

konkursowa składająca się z pracowników SCKiPGZ.  

a. Komisja dokona oceny korzystając z załącznika nr 3, stanowiącego kartę          

oceny formalnej. Wnioski zawierające błędy formalne nie zostaną        

zakwalifikowane do drugiego etapu ich oceny. Wnioski, które przejdą         

pozytywnie ocenę formalną, wezmą udział w ocenie merytorycznej. 

b. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 22.06.2018 r.  

3. Etap II - ocena merytoryczna wniosków 

a. Do oceny merytorycznej wniosków dyrektor SCKiPGZ powoła Komisję        

Konkursową w skład której wejdą; przedstawiciel każdego z podmiotu         

wnioskującego o dofinansowanie inicjatywy /zapis dotyczy wnioskodawców       

których wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną/, badacz z Regionalnego         

Instytutu Kultury w Katowicach, dyrektor SCKiPGZ i dwóch powołanych         

przez niego członków Komisji.  

b. Ocena merytoryczna zostanie dokonana z wykorzystaniem karty oceny        

merytorycznej wniosku stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

c. Podczas posiedzenia Komisji Konkursowej przedstawiciel/przedstawicielka     

każdej inicjatywy ma obowiązek zaprezentowania jej przez maksymalnie 5         

minut i udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania członków Komisji. 

d. Wnioski, które otrzymają najwyższą ilość punktów zostaną rekomendowane        

do realizacji.  

e. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wyboru kolejnego wniosku z listy          

rezerwowej, w przypadku rezygnacji wybranego Wnioskodawcy z realizacji        

zgłoszonej inicjatywy. 
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f. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Wnioskodawcami przed         

rozstrzygnięciem konkursu, zwłaszcza w przypadku niejasności dotyczących       

wniosku. 

g. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w dniu  25.06.2018 r., o          

godzinie 17:00,  w Zabierzowie w SCKiPGZ przy ul. Szkolnej 2. 

 

4. Decyzje Komisji Konkursowej mają charakter ostateczny i nie podlegają         

procedurom odwoławczym. 

5. SCKiPGZ zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji wybranych         

inicjatyw w przypadku nieotrzymania dofinansowania przez Narodowe Centrum        

Kultury  na  realizację  drugiej  części projektu pn.  Na Tropie Kultury  

6. Wyniki opublikowane zostaną na stronie internetowej SCKiPGZ do dnia         

27.06.2018 r.  Wnioskodawcy, których inicjatywy zostały wybrane do realizacji,         

zostaną dodatkowo poinformowani telefonicznie. 

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Samorządowym Centrum Kultury i          

Promocji Gminy Zabierzów pod numerem telefonu 12 285-11-79 lub bezpośrednio u           

koordynatora projektu; Aleksandra Małek, 883 632 123. 
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