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   Regulamin naboru inicjatyw  

w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 

 

 

PREAMBUŁA  
Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 jest dofinansowany ze środków Narodowego 

Centrum Kultury. Pierwsza część obejmuje diagnozę potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej. W 

drugiej części następuje realizacja od 3 do 7 oddolnych inicjatyw będących odpowiedzią na 

potrzeby społeczności wynikające z przeprowadzonej diagnozy. Niniejszy nabór wniosków 

kierowany jest do osób indywidualnych, grup formalnych i nieformalnych, które są gotowe do 

podjęcia wyzwania, jakim jest prowadzenie nowatorskich działań pobudzających mieszkańców 

gminy Tarnów Opolski do aktywnego udziału w lokalnym życiu kulturalnym. Jeśli posiadasz 

ciekawy pomysł na inicjatywę kulturalną i jesteś gotowy podjąć to wyzwanie, ten program  jest 

właśnie dla ciebie.  

 

  

1. Organizator  
Organizatorem naboru inicjatyw i jednocześnie jednostką koordynującą przebieg każdej                         

z wybranych inicjatyw jest Gminny Ośrodek Kultury (zwany dalej GOK). 

 

2. Cele 
 

Celem naboru jest zainicjowanie  nowych działań kulturalnych, które przyczynią się do rozwoju 

potencjału i kapitału kulturowego mieszkańców  gminy Tarnów Opolski i które wynikają z ich 

potrzeb kulturalnych.  

 

 

3. Kto może złożyć wniosek  
 

1. Wniosek zawierający pomysł na inicjatywę składać mogą: 

- osoby indywidualne (pełnoletnie) 

- grupy nieformalne (min. 3 osoby, w tym co najmniej jedna pełnoletnia) 

2. Wnioskodawcy muszą być mieszkańcami gminy Tarnów Opolski,  a realizacja inicjatywy 

odbywać się będzie na jej terenie.  
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 4. Ile inicjatyw może zgłosić jedna grupa/osoba  
Każdy uprawniony wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski. Każdy złożony wniosek 

będzie rozpatrywanie odrębnie wg reguł określonych w niniejszym regulaminie. 

 

5. Na co można złożyć wniosek czyli rodzaje działań  
 

 Wnioski można składać jedynie na nowatorskie inicjatywy kulturalne tzn nierealizowane do tej 

pory na terenie gminy Tarnów Opolski, stanowiące odpowiedź na  potrzeby kulturalne zawarte w 

„Raporcie z diagnozy lokalnej w Tarnowie Opolskim” (załącznik nr 4), a w szczególności 

wpisujące się w  obszary wymienione w części I pt. „Kultura lokalna i bank inspiracji”  i części II 

diagnozy: „Sytuacja młodzieży w gminie Tarnów Opolski”: 

  

1. Inicjatywy o charakterze kulturalnym dla różnych grup wiekowych w postaci warsztatów, zajęć, 

spotkań, wystaw, koncertów, imprez, itp. 

2. Trzecie miejsce: „Trzecie miejsce stanowi odskocznię od rutynowych czynności dnia 

codziennego, jest przestrzenią, w której spotykamy się ze znajomymi i przyjaciółmi”.  

 

3. Międzypokoleniowość i integracja 

Projekty, które angażują mieszkańców z różnych grup wiekowych w jedno przedsięwzięcie 

kulturalne. W szczególności oczekujemy projektów, które dodatkowo będą włączały aspekty 

związane z multikulturowym charakterem gminy ( akcenty: polskie, śląskie, niemieckie). 

 

4. Wspieranie aktywności mieszkańców. 

Oczekujemy projektów, które będą dotyczyć działań atrakcyjnych dla mieszkańców, ale  

nieobecnych w kulturalnym życiu gminy. Mieszkańcy naszej gminy prywatnie mają wiele 

interesujących pasji i zainteresowań, hobby, którymi mogą się podzielić z innymi. 

 

5. Inicjatywy młodzieżowe i dla młodzieży. 

Inicjatywy o charakterze kulturalnym skierowane do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej  

powinny się wpisywać w  obszary aktywności kulturalnych wymienione w części I  „Kultura 

lokalna i bank inspiracji” i uwzględniać potrzeby młodzieży opisane w części II diagnozy: 

„Sytuacja młodzieży w gminie Tarnów Opolski”. 

 

 

 

 

7. Termin realizacji inicjatyw 
 

Realizacja inicjatyw musi nastąpić w terminie od 20.08  do 30.10.2016 roku. 

 

8. Budżet  
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1. Całkowity przewidywany budżet zadania wynosi 22000 zł.  

2. Dofinansowanie otrzyma 3-7 wybranych projektów. 

3. Maksymalna kwota dofinansowania, które może uzyskać jedna inicjatywa wynosi 5000  zł. 

W szczególnych przypadkach Komisja Oceniająca może podjąć decyzję o zwiększeniu, bądź 

zmniejszeniu dofinansowania.  

4. Rozliczenie odbędzie się w oparciu o księgowość GOK, co oznacza, że wszystkie dokumenty 

księgowe takie jak faktury, rachunki itp. będą wystawiane na Gminny Ośrodek Kultury. 

5. Wydatki muszą być zgodne z wykazem kosztów kwalifikowanych (zał. nr 3) 

 

9. Składanie inicjatyw- sposób i terminy  
 

1. Wypełniony i podpisany wniosek na realizacje inicjatywy kulturalnej (rozpatrywane będą jedynie 

inicjatywy złożone na oryginalnym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu) należy złożyć w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Osiedle Zakładowe 7, 

46-050 Tarnów Opolski lub wysłać drogą pocztową. Decyduje data wpływu do GOK. 

2. Wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie opisanej nazwą konkursu. 

3. Termin przyjmowania wniosków: od 23.05 do 10.06.2016 r. w godzinach 8:00-16:00. 

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do 03.06.2016 r. zostaną powiadomieni o ewentualnych 

błędach formalnych i będą mieli możliwość złożenia wniosku z poprawkami.  

6. Złożenie podpisu na wniosku na realizacje inicjatywy kulturalnej jest traktowane przez 

Organizatora jako wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych, zawartych w 

złożonej dokumentacji, w celu realizacji i promocji projektu. 

 

10. Wybór inicjatyw  
 

1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem zadania do realizacji. 

2. 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. 

2.1. Wnioski niezgodne z rekomendacjami  zapisanymi w „Raporcie z diagnozy lokalnej w 

Tarnowie Opolskim” (zał. Nr 4) zostaną uznane za zawierające błędy formalne i  nie będą 

rozpatrywane. Oceny zgodności wniosku z wyżej wymienionym raportem dokonają pracownicy 

GOK na odstawie „Karty oceny zgodności” (zał. nr 2). 

2.2. „Karta oceny zgodności” będzie udostępniana na wniosek osoby , która założyła podpis pod 

formularzem wniosku. Wnioskodawca będzie mógł odwołać się w ciągu 3 dni roboczych od dnia 

otrzymania decyzji. Odwołanie składa się pisemnie. Powinno ono zawierać wykaz błędów, które 

popełnił oceniający w „Kracie zgodności”. Odwołanie podpisuje składający wniosek. 

3. Komisja konkursowa: 

3.1. Do oceny merytorycznej inicjatyw zostanie powołana Komisja Konkursowa, która dokona 

wyboru inicjatyw. 

3.2. W skład komisji wejdą sami wnioskodawcy, których wnioski uzyskają pozytywna ocenę 
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formalną.  Na tym etapie dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w inicjatywie za zgodą 

składającego wniosek. 

3.3. Komisja Konkursowa dokona wyboru głosując zwyczajną większością głosów, przy czym 

członek komisji nie może głosować na swój wniosek i w trakcie nad nim głosowania musi 

wstrzymać się od głosu. 

3.4. Nad prawidłowym przebiegiem głosowań i nad sporządzeniem dokumentacji czuwać będzie 

sekretarz powołany przez dyrektora GOK. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej mają charakter ostateczny i nie podlegają procedurom 

odwoławczym. 

5. GOK prowadzić będzie nadzór nad realizacją inicjatyw wybranych w ramach programu. 

6. GOK zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji wybranych inicjatyw w przypadku 

nieotrzymania dofinansowania przez Narodowe Centrum Kultury na realizację drugiej części 

projektu.  

 

11. Ogłoszenie wyników  
 

Ogłoszenie wyników na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury 

(www.gok.tarnowopolski.pl) nastąpi do 24.06.2016 r. Wnioskodawcy, których inicjatywy zostały 

wybrane do realizacji, zostaną dodatkowo poinformowani telefonicznie. 

 

12. Licencja 

 

CC BY S.A. 3.0 1. Osoba/ grupa, której inicjatywa zostanie przyjęta do realizacji jest zobowiązana 

do udzielenia NCK licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska (BY-SA) na wyniki 

zadania. 

Tekst licencji dostępny jest na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode  

 

15 Załączniki  

 

1. Załącznik nr 1: Formularz wniosku na inicjatywę kulturalną 

2. Załącznik nr 2: Karta oceny zgodności 

3. Załącznik nr 3: Wykaz kosztów kwalifikowanych 

4. Załącznik nr 4: Raport z diagnozy lokalnej w Tarnowie Opolskim 


