
REGULAMIN KONKURSU NA INICJATYWY LOKALNE
realizowanego przez Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach

w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016
 

Poniższy  Regulamin  określa  zasady  organizacji  konkursu  na  najlepsze  pomysły  inicjatyw
lokalnych, które zostaną dofinansowane i zrealizowane na terenie Gminy Szaflary, we współpracy
z Gminnym Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.
 
ORGANIZATOR:
Organizatorem  konkursu  na  najlepsze  pomysły  inicjatyw  lokalnych  i  jednocześnie  jednostką
koordynującą, jest  Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach, które zapewnia
wsparcie infrastrukturalne i merytoryczne konkursu.
 
 
CELE I EFEKTY KONKURSU:
1. Pomysły/inicjatywy powinny wpisywać się w obszar kultury, sportu oraz szeroko pojmowanego
rozwoju społecznego, powinny mieć jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne
rezultaty i rozsądne koszty realizacji.

2. Celem konkursu jest: dofinansowanie inicjatyw lokalnych mieszkańców Gminy Szaflary, które
spełniać będą poniższe założenia:
a) zaangażują i zaktywizują lokalne społeczności
b) wpłyną na zwiększenie integrowania się mieszkańców w gminie
c) wpłyną na odkrywanie potencjału kulturowego gminy
d) wpłyną na rozwój współpracy mieszkańców z Gminnym Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach.

3. Inicjatywy nie mogą dotyczyć rozwoju infrastrukturalnego w gminie.
4. Inicjatywa powinna odnosić się do wyników lokalnej diagnozy potrzeb zamieszczona na stronie
GCKPiT w Szaflarach oraz FB GCKPiT w Szaflarach.
4.  Efektem  konkursu  będzie  wyłonienie  i  dofinansowanie  od  3  do  7  wybranych  inicjatyw
społecznych.
3. Nagrodzone pomysły zostaną zrealizowane w terminie od 1 sierpnia do 18 listopada 2016 r.
 

HARMONOGRAM KONKURSU:
Termin składania wniosków do 21.06.2016 r.
Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków i ogłoszenia listy zwycięzców 30.06.2016r.
Realizacja nagrodzonych pomysłów od 1 sierpnia do 18 listopada 2016r.
 
 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
 1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba prywatna, (w przypadku  niepełnoletnich osób
zgłaszających swoje inicjatywy konieczna jest  opieka pełnoletniego opiekuna) bądź nieformalne
grupy osób (ze wskazanym przedstawicielem), których pomysły mogą być zrealizowane na terenie
Gminy Szaflary.



2.  W  konkursie  nie  mogą  uczestniczyć  instytucje
samorządowe, fundacje oraz  stowarzyszenia formalne.
3. Uczestnicy konkursu powinni spełniać następujące warunki:
- Zamieszkiwać stale lub czasowo na terenie Gminy Szaflary
- Mieć ukończone 14 lat
 

PROCEDURA KONKURSOWA:
1.  Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  złożenie  wypełnionego  formularza  zgłoszenia
inicjatywy lokalnej (zał. Nr 1) osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną – w nieprzekraczalnym
terminie  do  24  czerwca  2016r.  do  godziny  16.00  do  Gminnego  Centrum Kultury,  Promocji  i
Turystyki w Szaflarach. (ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary, tel. 18 27-547-23, kom. 601-488-
584,  gckpit@szaflary.pl)
2.  Wypełniony  formularz  w  wersji  papierowej  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  opisanej
imieniem, nazwiskiem i adresem wnioskodawcy z dopiskiem „Inicjatywa Lokalna  - Szaflary 2016”
3.  Wypełniony formularz  w  wersji  elektronicznej  należy  przesłać  na  adres  gckpit@szaflary.pl)
wpisując w temacie imię i nazwisko wnioskodawcy oraz „Inicjatywa Lokalna  - Szaflary 2016”
4. Każdy wnioskodawca może złożyć kilka projektów.
5. Wniosek powinien być wypełniony czytelnie, bez skreśleń i poprawek.
6. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem projektu do realizacji.
7. Wnioski złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
 
 KOMISJA KONKURSOWA:
Skład  Komisji  Konkursowej  ustala  Dyrektor  Gminnego Centrum Kultury,  Promocji  i  Turystyki
w Szaflarach.

WYBÓR INICJATYW
1. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Komisja Konkursowa.
2.Ocena zgaszanych inicjatyw przeprowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria:
 - angażowanie i aktywizacja mieszkańców
 - zwiększenie integracji i współpracy mieszkańców
 - wykorzystanie lokalnych zasobów
3. Decyzje komisji konkursowej są nieodwołalne.
4. Ostateczną decyzję o przyznaniu środków finansowych podejmuje Narodowe Centrum Kultury.
 
NAGRODY:
Nagrodą w ramach konkursu będzie możliwość zrealizowania od 3 do 7 inicjatyw na terenie
Gminy Szaflary. Łączna pula środków finansowych przeznaczona na wszystkie inicjatywy
wynosi 20.000 zł.
 
PRZEZNACZENIE DOTACJI:
Dotację można przeznaczyć na :

 zakup  materiałów  niezbędnych  do  realizacji  zajęć  warsztatowych  i  artystycznych,
z wyłączeniem zakupu środków trwałych;

zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć edukacyjnych
honoraria/wynagrodzenia osób prowadzących działania (instruktorów – prowadzących warsztaty,
twórców/artystów, koordynatorów, specjalistów);
redaktorów i autorów tekstów do publikacji;
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członków  jury,  konferansjerów  i  osób  prowadzących
imprezy towarzyszące (np. koncerty, dyskusje panelowe, spotkania z artystami, twórcami);
zakup materiałów niezbędnych do archiwizacji i dokumentacji zadania: tonery, płyty CD, DVD,
materiały biurowe),
koszty podróży/transportu: uczestników warsztatów, artystów i in.  osób związanych z realizacją
zadania, scenografii, instrumentów, elementów wyposażenia technicznego/sceny;
koszty związane z wydaniem publikacji (prawa autorskie, honoraria autorskie,  redakcja i korekty,
opracowanie typograficzne, opracowanie graficzne, druk, dystrybucja, nagranie)
koszty  wynajęcia  sprzętu  i  urządzeń  niezbędnych  do  realizacji  zadania  np.  dodatkowego
oświetlenia, nagłośnienia;
 koszty nagrań (audio i video) materiałów stanowiących część zadania;
koszty  projektu,  wykonania,  zakup  materiałów  lub  koszty  wypożyczenia  kostiumów,  strojów
i elementów scenografii;
noclegi i wyżywienie dla uczestników przedsięwzięć organizowanych w ramach zadania, w tym
artystów i jurorów;
dokumentacja/rejestracja realizacji zadania (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa) – koszty te nie mogą
przekroczyć 10% dofinansowania;
koszty  promocji  i  kampanii  informacyjnej  (np.  druki  i  ich  kolportaż)  –  koszty  te  nie  mogą
przekroczyć 10% dofinansowania;
 zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów;
projekt i wykonanie statuetek, dyplomów przyznawanych w konkursach;
zakup  biletów  dla  uczestników  zadania  na  przedsięwzięcia  kulturalne  (np.  wystawy,  spektakle
teatralne, koncerty) stanowiące integralną część zadania.
niezbędne ubezpieczenia
 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
1. O wynikach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie bądź mailowo.
2. Wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie www.gckpit.szaflary.pl ,
oraz na profilu na Facebooku
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2.  Przystąpienie  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  przez  uczestnika  regulaminu
w całości.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.
4.  Regulamin  konkursu  wraz  z  formularzem  wniosku  dostępny  jest  na  stronie  internetowej
www.gckpit.szaflary.pl , oraz na profilu na Facebooku
5.  Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  w  Gminnym Centrum Kultury  Promocji  i  Turystyki
w Szaflarach lub pod nr tel. 18 27-547-23.
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