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Regulamin naboru inicjatyw lokalnych w ramach projektu  

„Lokalne inspiracje NCK+ w gminie Piszczac” 

 realizowanym w ramach programu  

Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2017 
 

Celem strategicznym programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 

jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności 

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

zasobów społeczności. 

 

I. CELE KONKURSU 

 

1. Zwiększenie aktywności kulturalnej i wspieranie potencjału kulturotwórczego mieszkańców 

gminy Piszczac 

2. Tworzenie nowych form aktywności społeczno-kulturalnej dzięki wsparciu  inicjatyw oddolnych 

w zakresie kultury i edukacji kulturalnej. 

3. Wykorzystanie potencjału kulturotwórczego miejsc oraz osób zamieszkujących Gminę Piszczac, 

zidentyfikowanych podczas części diagnostycznej projektu „Lokalne inspiracje NCK+ 

w gminie Piszczac”. 

4. Zwiększenie uczestnictwa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu w życiu 

kulturalnym lokalnej społeczności. 

 

 

II. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ INICJATYWY? 

 

1. Konkurs skierowany jest do osób zamieszkujących lub działających w gminie Piszczac 

2. Pomysły inicjatyw mogą zgłaszać: 

 osoby indywidualne 

  grupy nieformalne -min. 3 osoby ze wskazaniem pełnoletniego przedstawiciela. Wnioskodawcy 

niepełnoletni zobowiązani są do dostarczenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych 

na udział w konkursie   

 

III. JAKIE INICJATYWY MOGĄ BYĆ ZGŁASZANE 

 

1. Nabór dotyczy inicjatyw z zakresu szeroko rozumianej kultury (w tym także projekty dotyczące 

dziedzictwa kulturowego) oraz edukacji kulturalnej, które w sposób aktywny włączają w swoje 

działania mieszkańców gminy Piszczac. 

2. Inicjatywy innowacyjne, które nie były wcześniej realizowane na terenie gminy Piszczac.  

3. Dodatkową punktacją podczas dokonywania oceny przez komisję konkursową będą nagradzane 

wnioski osób inicjatywnych, które brały udział w konsultacjach lub zorganizowały spotkanie dot. 

diagnozy społecznej (maksymalnie do 5 pkt tj. 2 za zorganizowane spotkanie, 3 za udział w 

konsultacjach na podstawie listy obecności).  

4. Bonus w postaci 3 punktów otrzymają wnioski osób indywidualnych i grup nieformalnych w 

których osoby nie pełnią funkcji w organach statutowych organizacji pozarządowych. 
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5. Punkty bonusowe będą dodane do sumy punków ocenionej inicjatywy na etapie formowania listy 

rankingowej.    

 

IV. ZASADY ZGŁASZANIA INICJATYW 

Jeden Wnioskodawca (osoba, grupa nieformalna) w naborze może zgłosić tylko jedną inicjatywę. 

 

V. PARTNERSTWO 

1. Zgłaszane inicjatywy mogą być realizowane przez ich autorów samodzielnie, jak również przy 

współpracy partnerów. Współpraca partnerska będzie punktowana przy ocenie projektu. 

Partnerami mogą być zarówno osoby indywidualne, jak również różnego rodzaju organizacje, 

instytucje. W przypadku deklaracji partnerstwa przy realizacji projektu, wymagany jest list 

intencyjny określający zakres oferowanego wsparcia. 

2. Zgłaszane inicjatywy, zgodnie z ideą programu, powinny być także realizowane we współpracy z 

Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu. Gminne Centrum Kultury i Sportu zapewnia 

zarówno pomoc w zakresie konsultacji wniosku, rozliczenia oraz obsługi księgowej zgłoszonego 

pomysłu jak i pomoc techniczną związaną z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury oraz 

sprzętu. Dostępność wyposażenia i pomieszczeń należących do Gminne Centrum Kultury i 

Sportu w Piszczacu należy każdorazowo uzgodnić z GCKiS 

VI. SPOSÓB ZGŁASZANIA INICJATYW 

1. Pomysły inicjatyw muszą być złożone w formie wypełnionego FORMULARZA 

ZGŁOSZENIOWEGO stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.  

2. Termin składania wniosków: do 26 czerwca 2017 r. do godziny 13:00 

3. Wnioski mogą być składane osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Piszczac, przy ulicy 

Włodawskiej 8 w godzinach 7:30-15:30 w opatrzonej podpisem formie papierowej wraz z 

dołączoną wersją elektroniczną wniosku (poprzez przesłanie na adres mailowy: 

gckis@piszczac.pl ) Decyduje data wpływu.   

 

VII. MIEJSCE REALIZACJI: 

Gmina Piszczac, w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację części 

działań poza terytorium gminy Piszczac po uzgodnieniu z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w 

Piszczacu 

 

VIII. TERMIN REALIZACJI 

Inicjatywy muszą być realizowane w okresie 31 lipca 2017 r. –20 listopada 2017 r. 

 

IX. FINANSOWANIE 

1. Inicjatywy będą finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu 

Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2017  oraz Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu  

2. W ramach naboru dofinansowanych zostanie od 3 do 7 inicjatyw. 

3. Kwota dofinansowania wynosi maksymalnie do 7.000 zł. na inicjatywę Wnioskowana kwota 

dofinansowania może być przyznana w całości lub w niepełnej kwocie.   

4. Rozliczenia księgowe wspartych dofinansowaniem inicjatyw będą realizowane przez Gminne 

Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu. 
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5. Działania finansowe (zakupy materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy, umowy zlecenia, 

umowy o dzieło) będą realizowane lub pilotowane przez wyznaczonego pracownika Gminnego 

Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu. Rachunki i faktury będą wystawiane na Gminne Centrum 

Kultury i Sportu w Piszczacu oraz płatne przelewem. 

6. W ramach inicjatywy nie przewiduje się:  

 dofinansowania na wyposażenie, sprzęt i środki trwałe. 

 działań jednorazowych lub organizowanych dotychczas cyklicznie 

7. Wydatki, które można pokryć w ramach otrzymanego dofinansowania (wykaz kosztów 

kwalifikowanych) wymienione zostały w Załączniku Nr 3 do niniejszego Regulaminu (zgodnie z 

Regulaminem Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 

2017). 

 

X. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 

1. Wnioski, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne, zostaną przekazane do oceny 

merytorycznej do Komisji Konkursowej złożonej z członków Zespołu Projektowego. W skład 

komisji konkursowej wchodzić będą: Koordynator projektu,  przedstawiciel Gminnego Centrum 

Kultury i Sportu w Piszczacu, socjolog, dwóch przedstawiciele reprezentujący organizację 

pozarządową. Nad wyborem z ramienia Narodowego Centrum Kultury czuwać będzie 

przedstawiciel Stowarzyszenia CAL. 

2. Spośród zgłoszonych do 26 czerwca 2017 r. do godz. 13:00 inicjatyw komisja wyłoni od 3 do 7 

inicjatyw, które będą realizowane przez ich autorów przy wsparciu merytorycznym Gminnego 

Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu. Wyniki zostaną ogłoszone 27 czerwca 2017 roku i 

opublikowane na stronie www.piszczac.pl oraz profilu GCKiS na fb 

3. Każdy z członków komisji dokona samodzielnej oceny każdej ze zgłoszonych inicjatyw, 

przyznając punkty zgodnie z zasadami określonymi w KARCIE OCENY FORMALNEJ 

(załącznik nr 2 do Regulaminu) i KARCIE OCENY MERYTORYCZNEJ (stanowiącej załącznik 

nr 3 do Regulaminu). Przy czym zgłoszona inicjatywa podlega na początek ocenie formalnej a 

następnie merytorycznej.  

4. Preferowane będą inicjatywy: 

 skierowane do grup i osób, które w niewielkim stopniu uczestniczą w życiu kulturalnym 

lokalnej społeczności; 

 skierowane do młodzieży w wieku szkolnym, gimnazjalnym i licealnym oferujące nowe, 

atrakcyjne formy aktywności kulturalnej,  

 skierowane do mieszkańców sołectw na obszarze których rzadko lub wcale są organizowane 

działania kulturalne,  

 o dużym potencjale aktywizacyjnym i integracyjnym włączające w sposób aktywny 

poszczególne grupy mieszkańców  

 nowe pomysły które nie były realizowane w zakresie kultury na terenie gminy Piszczac 

 

 

 

 

 

 

http://www.piszczac.pl/
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ZAŁ. nr 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY INICJATYWY 

 

 

1. Nazwa grupy wnioskującej 

 

 

2. Informacja o grupie inicjatywnej. Charakterystyka Realizatora – prowadzone działania (max 

1500 znaków ze spacjami) 

 Jakie działania prowadzi obecnie? Do jakich grup skierowane? 

 Prosimy o podanie krótkiej informacji o osobach tworzących grupę, imię i nazwisko, 

miejscowość w tym prowadzonych działaniach, ewentualnych doświadczeniach w realizacji  działań 

społecznych 

 Zasoby jakimi dysponuje Realizator 

 Należy koniecznie opisać relacje jakie są pomiędzy realizatorem a wnioskodawcą np. czy osoby 

wchodzące w skład grupy są pracownikami/wolontariuszami GCKiS w Piszczac, czy pełnią funkcje 

radnego/sołtysa/członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej organizacji pozarządowej. 

 

 

 

 

 

3. Imię nazwisko telefon email osoby do kontaktu w sprawie inicjatywy 

 

 

4. Tytuł inicjatywy, 

 

 

 

5. Wnioskowana kwota dofinansowania inicjatywy spójna z kalkulacją kosztów określona w punkcie 

13. 

 

 

6. Gdzie będzie realizowana inicjatywa (gmina, miejscowość, sołectwo) 
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7. Jaki jest główny cel inicjatywy 

 Uzasadnij potrzebę realizacji inicjatywy wskazując problemy na jakie odpowiada i potrzeby jakie 

w jego wyniku zostaną zrealizowane 

 Wskaż cel inicjatywy  co się zmieni w wyniku jego realizacji? 

 

 

8. Liczba osób które będą uczestniczyły w realizacji inicjatywy.  

 Należy opisać kim będą uczestnicy inicjatywy i odbiorcy działań (osoby, które będą korzystać z 

projektu np. uczestnicy warsztatów, spotkań, pikników itp.).  

 Prosimy o wymienieni grup odbiorców i podanie liczby osób.  

 Prosimy w tym miejscu wskazać sposoby rekrutacji i dotarcia do odbiorców działań (max 3000 

znaków ze spacjami) 

 

 

 

 

 

9. Czas trwania realizacji inicjatywy   

 

Od ……………….do…………………. 

 

10. Opisz działania jakie będą prowadzone w ramach inicjatywy 

 Uzasadnij potrzebę realizacji inicjatywy  wskazując problemy na jakie odpowiada i potrzeby 

jakie w jego wyniku zostaną zrealizowane.  

 Należy opisać planowane działania wraz z określeniem harmonogramu ich wykonania. 

Zaplanowane działania muszą być spójne z budżetem projektu. 

 Czy działania są organizowane w gminie Piszczac po raz pierwszy? 

 

 

11. Czy w prowadzone działania zaangażowani będą partnerzy? 

 Jeśli  „TAK”, prosimy o opisanie osób  i instytucji, zwanych partnerami,  z którymi będą 

Państwo współpracować i którzy za wsparcie inicjatywy nie będą pobierać wynagrodzenia. Jakie 

zadania będą realizowali? 



                   
                 

Projekt „Lokalne inspiracje NCK+ w gminie Piszczac” dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury 

w ramach programu Dom Kultury+ ,,Inicjatywy lokalne 2017” 

 

 

6 

 

 

12. Harmonogram realizacji inicjatywy (tabelę można powiększać o kolejne pozycje harmonogramu)  

 

L.p Nazwa zadania Od-do 

   

   

   

   

 

 

13. Napisz tabelce  na co będą potrzebne pieniądze. (tabelę można powiększać o kolejne pozycje 

budżetowe)  

 

L.p. Rodzaj kosztu Cena   Ilość Suma 

1. Np. Instruktor tańca/umowa 

cywilnoprawna 

60,00 20 1200,00 

     

     

     

 Razem   

 

14. Proszę opisać wkład własny pracy społecznej/wolontariat  

 

 

 

 

15.  Jak będą Państwo promować projekt. 

 Prosimy o opisanie, gdzie i w jaki sposób będą Państwo promowali swój projekt? 

 Prosimy o wymienienie wszystkich kanałów promocji projektu. 
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16.  Jakie przewidywane efekty przyniesie realizacja inicjatywy ? Co zmieni się/powstanie  w ramach jej 

realizacji? Jak inicjatywa może być kontynuowana? 

 

 

 

 

17. Czy brali Państwo udział w spotkaniach konsultacyjnych    

  

 TAK (gdzie i kiedy?)   ………………………………………………………  

 NIE 

 

 

Podpis Wnioskodawcy 

 

L.p Imię nazwisko Adres zamieszkania telefon Podpis 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


