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 ”Dofinansowano  ze środków  Narodowego Centrum Kultury w ramach 

Programu  - Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015” 

 

   REGULAMIN KONKURSU 

Kaliskie Inicjatywy Lokalne 2015 

 

1.INFORMACJE OGÓLNE 

1) Regulamin określa zasady uczestnictwa mieszkańców Gminy Kaliska w konkursie i wyboru od 3 do 7 

inicjatyw. 

2) Organizatorem konkursu, jest Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach.  

2.CELE KONKURSU 

1) Nawiązanie i pogłębienie współpracy między Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kaliskach  a aktywnymi 

społecznie i kulturalnie mieszkańcami gminy Kaliska,  

2) Odkrywanie  i wspieranie  oddolnych inicjatyw kulturotwórczych realizowanych przez mieszkańców 

gminy Kaliska, 

3) Zaangażowanie mieszkańców Gminy Kaliska we wspólne działania społeczno-kulturalne, 

4) Wzmocnienie  potencjału społeczności lokalnej, 

5) Realizacja  projektów na rzecz społeczności lokalnych i rozwoju kultury w gminie. 

 

3. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ INICJATYWY: 

-grupy nieformalne – minimum 3 osoby, które chcą coś ciekawego zrobić nas terenie gminy Kaliska, 

które  chcą wspólnie realizować działania w obszarze kultury, 

-grupy formalne - dotychczas mało aktywne w działaniach społeczno-kulturalnych na terenie gminy 

Kaliska. 

1) Wnioskodawcy niepełnoletni powinni załączać podpisaną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na 

udział w Konkursie. 

2) Preferowaną grupą osób inspirujących  inicjatywy kulturotwórcze stanowi społeczność zamieszkująca 

teren Gminy Kaliska ze szczególnym  uwzględnieniem  młodzieży oraz osób dorosłych  w wieku 40 +. 

3) Jeden autor może złożyć tylko jeden wniosek. 

 

4. ODBIORCY INICJATYW 

Projekt inicjatywy zgłaszanej do konkursu powinien być skierowany do społeczności lokalnej i realizowany na 

terenie gminy Kaliska przez lokalną społeczność. 

 

5.TERMINY  

1) Wypełnione i podpisane wnioski należy składać  w  terminie od 27.05.2015r  do 17.06.2015 roku  do 

godziny 16:00 
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a) w wersji papierowej – w  biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach przy ul. Długiej 18, 

83-260 Kaliska oraz elektronicznej na nośniku  CD/DVD , zgodnie z załącznikiem nr 1 do ni-

niejszego regulaminu.  

2) Formularz wniosku, karta oceny oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej 

www.gok.kaliska.pl. 

3) Termin realizacji  inicjatyw  od 31 lipca do 10 listopada 2015 roku. 

 

 

6. OBSZAR ZGŁASZANYCH INICJATYW  

1) W oparciu o wyniki  przeprowadzonej diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Kaliska. 

a) Szczególną wartość będą miały projekty uwzględniające potrzeby społeczności lokalnej, adre-

sowane do młodzieży i osób dorosłych  w wieku 40 +. 

2) Tematem zgłaszanych działań mogą być wszelkie inicjatywy z zakresu szeroko rozumianej animacji 

kulturalnej. 

3) Zgłaszane projekty mogą dotyczyć jednorazowych lub cyklu wydarzeń. 

 

7. ZASADY WYOBRU INICJATYW  

1) Wybór inicjatyw  do realizacji i do wyboru ma charakter partycypacyjny i etapowy. 

a) I ETAP 18-19 czerwca 2015 – ocena formalna (zgodność inicjatywy z założeniami DK+ oraz 

Regulaminu), której dokona  Komisja konkursowa .  

- Lista przyjętych do oceny merytorycznej inicjatyw zostanie ogłoszona 19 czerwca 2015, na stro-

nie www.gok.kaliska.pl 

 

b) II ETAP 22-25  czerwca 2015  

Inicjatywy, które przejdą pozytywnie weryfikację formalną zostaną ocenione pod względem meryto-

rycznym ( karta oceny - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu) przez Kapitułę Lo-

kalną, w skład której wejdą: 

- po jednym przedstawicielu wnioskodawcy inicjatywy oraz trzech niezależnych ekspertów  powo-

łanych przez GOK. 

2) Posiedzenie Kapituły Lokalnej odbędzie się 22 czerwca 2015r (poniedziałek) w GOK przy ul. Długiej 

18, 83-260 Kaliska.  

3) Kapituła Lokalna wybierze od 3 do 7 inicjatyw do realizacji i sfinansowania.  

4) Przedstawiciel Wnioskodawcy nie będzie mógł głosować na Inicjatywę, którą reprezentuje.  

5) Podczas oceny merytorycznej projektów będą brane pod uwagę: 

a) Zgodność z wynikami „Diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Kaliska  

b) Działania obejmujące grupy preferowane tj. młodzież,  osoby dorosłe  w wieku 40 + 

c) Przejrzystość i jasność wydatków  w projekcie  

d) Stopień zaangażowania  członków grupy inicjatywnej i wolontariuszy w  działania projektowe 
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e)  Działania po zakończonym projekcie  przy współpracy  z GOK, 

f) Wykorzystanie  zasobów lokalnych ( ludzi, przestrzeni, infrastruktury), 

6) Dodatkowo punktowane będą : 

a) Nowe pomysły (inicjatywy wcześniej nie podejmowane w gminie Kaliska)  

b) Inicjatywy wskazujące nowe możliwości współpracy mieszkańców z  Gminnym Ośrodkiem 

Kultury w Kaliskach. 

7) Wyniki konkursu ogłoszone zostaną dnia 25 czerwca 2015 i opublikowane na stronie  

www.gok.kaliska.pl. 

 

8.FINANSOWANIE/ BUDŻET 

1) Projekty będą finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultu-

ry + Inicjatywy lokalne 2015 oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach 

2) Przewidywany budżet całkowity : 22 000,00 zł 

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

4) Maksymalna kwota dofinansowania jednej inicjatywy - 7 000,00 zł 

5) Ostateczna pula dofinansowania będzie zależna od ilości wybranych inicjatyw przez Komisję Konkur-

sową. W szczególnych przypadkach komisja może podjąć decyzję o zwiększeniu lub zmniejszeniu fi-

nansowania danej inicjatywy. 

6) Wydatki związane z realizacją projektu inicjatywy muszą spełniać warunek kosztu kwalifikowanego 

zgodnie z katalogiem NCK (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego regulaminu). 

7) Przy realizacji inicjatywy GOK  nie przekazuje Wnioskodawcy projektu żadnych środków finansowych  

lecz ponosi wszelkie koszty jej realizacji do wysokości przyznanego dofinansowania, zgodnie z 

budżetem projektu. Po przedłożeniu  faktur lub rachunków do projektodawcy.   

8) Zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektu odbywać się będzie za pośrednictwem 

GOK  i zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. 

 

9.UWAGI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ KONKURSU: 

1) Zgłoszenie projektu do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu 

i oświadczeniem, że zgłoszony w konkursie projekt jest autorskim pomysłem. 

2) Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach  zapewnia przy realizacji  projektu inicjatywy wsparcie finan-

sowe, infrastrukturalne  i merytoryczne.  

3) Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania, 

4) Złożenie podpisu na wniosku równoznaczne jest z wyrażaniem zgody na  przetwarzanie i wykorzy-

stywanie danych osobowych oraz fotograficznych zawartych w dokumentacji konkursowej na po-

trzeby projektu wynikające z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (  Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1182, 1662 ). 

5) W przypadku rezygnacji wnioskodawcy z realizacji projektu, dofinansowany zostanie kolejny projekt 

z listy rankingowej. 

6) Warunkiem otrzymania dofinansowania na realizację  inicjatyw jest: 

a) Podpisanie umowy beneficjenta z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kaliskach. 
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b) Otrzymanie dotacji przez Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach z Narodowego Cen-

trum Kultury na realizację 2 części zadania w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lo-

kalne 2015. 

7) Wnioskodawcy projektu  zobligowani są do wspólnego opracowania   formy realizacji  inicjatywy z 

GOK (konsultacje  uzgodnionym terminie).  

 

10.DODATKOWE INFORMACJE   

Jeśli masz pomysł, chcesz się włączyć w działanie. Jeżeli masz kłopot z wypełnieniem wniosku, nie wiesz co 

wpisać, skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy oraz wspólnie  popracujemy nad  Twoim pomysłem. 

 

Zapraszamy również na konsultacje pomysłów i wspólne wypełnianie wniosków: 

 02 czerwca 2015 (wtorek) godz. 8:00-15.00 – GOK Kaliska 

 09 czerwca 2015 (wtorek) godz. 8:00-15.00 – GOK Kaliska 

Jest możliwość umówienia dodatkowego terminu. Wszelkie pytania i pomysły prosimy zgłaszać do nas: 

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach 

ul. Długa 18, 83-260 Kaliska 

tel./fax. 58/ 56 09 245 

e-mail:gok@gok.kaliska.pl 

www:gok.kaliska.pl 

www:bipgok.kaliska.pl 

 

Pozdrawiamy i życzymy powodzenia! 
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