
Protokół ze spotkania dotyczącego wyboru Inicjatyw Lokalnych, zgłaszanych w ramach
Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016, realizowanego przez GCKPiT w

Szaflarach.

      W dniu  21  czerwca  2016 roku  Gminne  Centrum Kultury Promocji  i  Turystyki  w
Szaflarach  zakończyło  nabór  przyjmowania  pomysłów/inicjatyw  w  ramach  konkursu  na
inicjatywy lokalne  w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne  2016.  Nabór
inicjatyw  był  poprzedzony  badaniem  ankietowym  (łącznie  zebrano  127  ankiet)  oraz
spotkaniami z mieszkańcami z każdej miejscowości gminy Szaflary (8 spotkań). Działania te
były konieczne do stworzenia Diagnozy potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej w gminie
Szaflary, która wraz z Regulaminem Konkursu na Inicjatywy Lokalne została zamieszczona
na stronie oraz facebooku GCKPiT w Szaflarach, a także była dostępna w siedzibie GCKPiT
w Szaflarach. 

W dniu 22 czerwca 2016 r. w Sali obrad Urzędu Gminy Szaflary (ul. Zakopiańska 18) o godz.
10:00. odbyło się spotkanie, w sprawie wyboru inicjatyw lokalnych, które będą realizowane
na terenie Gminy Szaflary. W spotkaniu wzięli udział członkowie Komisji Konkursowej oraz
pomysłodawcy zgłoszonych  inicjatyw.   Dyrektor  Gminnego  Centrum Kultury,  Promocji  i
Turystyki  w Szaflarach Pan Maciej  Szostak powołał Komisję Konkursową w skład której
weszli:

 Pani Anna Miodyńska - opiekunka ze strony NCK, 
 Renata Martyniak – koordynator projektu „Nowe inicjatywy – Nowe możliwości”,
 Katarzyna Pacholska – Solawa – specjalista ds. projektów, osoba odpowiedzialna za

opracowanie diagnozy potrzeb, 
 Natalia Staszel– animator kultury pracownik GCKPiT w Szaflarach 

W wyniku konkursu wpłynęło 5 inicjatyw tj.:

1.  „Rowerowo - kulturowy zawrót głowy” ,
2. „Poznajemy, odkrywamy doświadczamy… - zajęcia edukacyjno - kulturowe” ,
3.  „Z robotyką za pan brat… - zajęcia techniczne  wykorzystujące zasoby  lokalnego 
      dziedzictwa kulturowego” ,
4.  „Kulturalnie i sportowo - quest historyczny na rolkach”,
5.  „Międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze”.

Jurorzy zapoznali się ze wszystkimi inicjatywami lokalnymi które wpłynęły do GCKPiT w
Szaflarach,  a  następnie  wysłuchali  pomysłodawców,  którzy w skrócie  przedstawili  zarysy
swoich inicjatyw. W trakcie wspólnej dyskusji i zgody wszystkich stron na pewne ustępstwa i
modyfikacje inicjatyw, a także w niektórych przypadkach usunięcie części kosztów wybrano 



wszystkie   pięć  inicjatyw  do  dofinansowania  i  realizacji  w  gminie  Szaflary  zgodnie  z
Regulaminem Konkursu na Inicjatywy Lokalne.

Inicjatywy lokalne  zostały  zgłoszone  przez  osoby w różnym wieku  i wszystkie  działania
skierowane  są  do  szerokiego  grona  odbiorców.  Informacje  dotyczące
poszczególnych inicjatyw będą także dostępne w siedzibie GCKPiT w Szaflarach. 

Lista dofinansowanych inicjatyw  wraz z kwotą dofinansowania stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu. 



 

Załącznik nr 1 do Protokołu 

Lista dofinansowanych inicjatyw, zgłoszonych w ramach Programu Dom Kultury+
Inicjatywy Lokalne 2016, realizowanego przez GCKPiT w Szaflarach.

LP NAZWA INICJATYWY KWOTA
DOFINANSOWANIA

1. „Rowerowo - kulturowy zawrót głowy” 5 700,00 zł

2. „Poznajemy, odkrywamy doświadczamy… - zajęcia
edukacyjno - kulturowe”

3 000,00 zł

3. Z robotyką za pan brat… - zajęcia techniczne 
wykorzystujące zasoby  lokalnego dziedzictwa 

     kulturowego”

4 500,00 zł

4. "Kulturalnie i sportowo - quest historyczny na rolkach" 3 100,00 zł

5. "Międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze" 4 500,00 zł


