
 

REGULAMIN KONKURSU „INICJATYWY LOKALNE 2019” 

w ramach projektu: „Odkryjmy potencjał mieszkańców gminy Ropa” 

*** 

1. Na początek…  

1) Organizatorem konkursu, jest Gminy Ośrodek Kultury w Ropie. 

2) Regulamin określa zasady wyboru inicjatyw w obszarze kultury skierowanych do społeczności 

lokalnej i realizowanych na terenie gminy Ropa.  

2. Dlaczego organizujemy konkurs?  

1) aby nawiązać i pogłębić współpracę pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ropie  

a społecznością lokalną,  

2) zależy nam na poszerzeniu oferty kulturalnej w regionie, odkrywaniu i wspieraniu oddolnych 

inicjatyw realizowanych przez mieszkańców gminy Ropa,  

3) ponieważ chcemy dotrzeć i objąć edukacją kulturalną osoby nie korzystające dotychczas z oferty 

GOK. 

3. Kto może zgłosić swój pomysł?  

-osoby indywidualne – mieszkańcy gminy Ropa, wyłącznie osoby pełnoletnie,  

-grupy nieformalne – mieszkańcy gminy Ropa, minimum 3 osoby w tym co najmniej 1 osoba 

pełnoletnia,  

-grupy formalne (stowarzyszenia, instytucje oświatowe, kluby sportowe, organizacje religijne działające 

na terenie gminy Ropa).  

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

na udział w Konkursie (załącznik nr 2).  

2) Wszyscy uprawnieni do udziału w konkursie mogą zgłosić do konkursu jedną inicjatywę.  

4. Uwaga! Ważne terminy  

1) Wypełnione i podpisane wnioski w wersji papierowej należy składać w terminie od 13.06.2019r.  

do 01.07.2019r. do godziny 16:00 w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie, 38-312 Ropa 780.  

2) Termin realizacji inicjatyw od 19 sierpnia do 10 listopada 2019 roku.  

5. Finansowanie inicjatyw  

1) Wybrane inicjatywy kulturalne zgłoszone przez mieszkańców będą finansowane ze środków 

Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019,  

za pośrednictwem GOK, 

2) Całkowity budżet na realizację inicjatyw wynosi 22.000,00zł,  

3) W ramach konkursu przewiduje się realizację od 3 do 7 inicjatyw,  

4) Komisja konkursowa może podjąć decyzję dotyczącą zwiększenia lub zmniejszenia kwoty 

dofinansowania danej inicjatywy, informując o tym wnioskodawcę.  



 

5) Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. 

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

1.Wydatki związane z realizacją zadania muszą spełniać następujące warunki (łącznie):  

a. niezbędne dla realizacji zadania,  

b. efektywne i racjonalne,  

c. udokumentowane,  

d. poniesione na rzecz realizacji inicjatywy przez Gminny Ośrodek Kultury w Ropie (faktura, umowa, 

rachunek).  

2. Za wydatki kwalifikowane uznaje się:  

a. honoraria/wynagrodzenia za działania merytoryczne i obsługę przedsięwzięcia, instruktorów –

prowadzących warsztaty/ twórców/artystów, redaktorów i autorów tekstów do publikacji, członków 

jury, konferansjerów i osób prowadzących (np. koncerty, spotkania z artystami), tłumaczy, opiekunów 

dzieci, osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie, pracowników obsługi technicznej 

przedsięwzięć w ramach zadania (scena, nagłośnienie, oświetlenie, nagranie, strojenie instrumentów, 

dokumentacja – z wyłączeniem kosztów sprzątania),  

UWAGA! Do tej pozycji kwalifikują się koszty: delegacji i diet wolontariuszy uczestniczących  

w projekcie,  

b. zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć warsztatowych oraz przedsięwzięć artystycznych, 

z wyłączeniem zakupu środków trwałych,  

c. koszty podróży/transportu: uczestników warsztatów, artystów i in. osób związanych z realizacją 

zadania,  

d. poligrafia –wydanie publikacji, stanowiących część zadania oraz ich dystrybucja,  

e. koszty nagrań (audio i video) materiałów stanowiących część zadania, 

f. scenografia i stroje: projekt, wykonanie (w tym koszt materiałów),  

g. noclegi i wyżywienie dla uczestników przedsięwzięć organizowanych w ramach zadania, w tym 

artystów i jurorów,  

h. koszty promocji i kampanii informacyjnej (np. druki, zakup czasu antenowego, rozwój strony 

internetowej),  

j. niezbędne ubezpieczenia,  

 

6) Przy realizacji inicjatywy GOK w Ropie nie przekazuje Wnioskodawcy projektu żadnych środków 

finansowych lecz ponosi wszelkie koszty jej realizacji do wysokości przyznanego dofinansowania, 

zgodnie z budżetem projektu,  

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

GOK i zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.  

 



 

 6. Ważne dokumenty i informacje 

1. Formularz wniosku (załącznik nr 1) oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej 

www.gokropa.iaw.pl  

2) Konsultacje planowanych do złożenia inicjatyw kulturalnych odbywają się w godzinach pracy GOK. 

Pomocy w tym zakresie udzielają pracownicy GOK, po wcześniejszym umówieniu się, pod numerem 

telefonu: 183530611. 

3) Konsultacje nie są obowiązkowe. 

 7. Jak będziemy wybierać inicjatywy?  

1) Wybór inicjatyw do realizacji będzie odbywał się w trzech etapach:  

a) I ETAP OCENA FORMALNA (do 07.07.2019r.), której dokonają dyrektor GOK oraz personel 

projektu w oparciu o następujące kryteria formalne:  

-projekt został wypełniony na właściwym formularzu wniosku w sposób czytelny i kompletny,  

-wniosek wpłynął w wyznaczonym terminie,  

-projekt został przygotowany przez uprawnionego wnioskodawcę,  

-wnioskodawca złożył tylko jeden wniosek,  

-inicjatywa będzie realizowana na terenie gminy Ropa,  

-termin realizacji inicjatywy jest zgodny z terminem wskazanym w regulaminie konkursu,  

-wnioskowane dofinansowanie obejmuje tylko koszty kwalifikowane.  

Po ocenie formalnej, zakwalifikowane do dalszego etapu inicjatywy lokalne zostaną zamieszczone na 

stronie Internetowej GOK, do wglądu dla mieszkańców.  

Dopuszcza się możliwość zaprezentowania przez wnioskodawcę swojej planowanej inicjatywy 

kulturalnej w trakcie Biennale Rękodzieła i Sztuki Ludowej (7 lipca 2019r.) w dowolnej wybranej przez 

siebie formie (plakat w antyramie, wystąpienie na scenie, pantomima, itp.) Prosimy o wcześniejsze 

uzgodnienie formy wystąpienia w trakcie imprezy z GOK. 

b) II ETAP GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW GMINY ROPA 

1. Głosowanie na inicjatywy kulturalne odbędzie się w dniu 7 lipca br., w trakcie imprezy kulturalnej 

organizowanej przez GOK w wyżej wymienionym terminie, tj. Biennale Rękodzieła i Sztuki Ludowej. 

Impreza odbędzie się na placu przy Dworze w Ropie, w godzinach od 10.00 do 18.00.  

2. Do głosowania uprawnieni są mieszkańcy gminy Ropa w wieku powyżej 13 roku życia. 

3. Głosowanie odbędzie się na specjalnie przygotowanych w tym celu kartach do głosowania przez 

personel GOK, które będą do pobrania w dniu imprezy, w biurze informacyjnym. 

4. Uprawniony głosujący pobiera 1 kartę do głosowania, podpisuje się na liście odbiorów kart do 

głosowania, zapisuje tytuł inicjatywy i wrzuca kartę do urny. 

5. Poniżej wpływ oddanych głosów przez mieszkańców na punktację: 

- powyżej 100 głosów – 10 przyznanych punktów, 

- 81 – 100 głosów - 8 przyznanych punktów, 

http://www.gokropa.iaw.pl/


 

- 61 – 80 głosów – 6 przyznanych punktów 

- 41 – 60 głosów – 4 przyznane punkty 

- 21 – 40 głosów – 3 przyznane punkty 

- 11 – 20 głosów – 2 przyznane punkty 

- 1 – 10 głosów – 1 przyznany punkt 

- 0 głosów – 0 punktów. 

6. W dniu imprezy o godzinie 18.15 nastąpi otwarcie urny z głosami i przeliczenie głosów przez personel 

projektu. Z przeliczenia głosów zostanie przygotowany protokół, który zostanie zamieszczony na 

stronie Internetowej GOK. 

c) III ETAP OCENA MERYTORYCZNA (08.07.2019r.)  

1) Inicjatywy, które przejdą pozytywnie weryfikację formalną i etap głosowania zostaną ocenione pod 

względem merytorycznym przez powołaną komisję, w skład której wejdą:  

- po jednym przedstawicielu wnioskodawcy inicjatywy,  

- Dyrektor GOK, 

- 1 przedstawiciel personelu projektu.  

2) Podczas oceny merytorycznej projektów będą brane pod uwagę następujące kryteria:  

-inicjatywa wynika z potrzeb zdefiniowanych w „Diagnozie potrzeb kulturalnych  

mieszkańców gminy Ropa” – 0 – 10 punktów,  

- adekwatność sposobów realizacji projektu do rozpoznanych potrzeb – 0- 10 punktów, 

- innowacyjność i atrakcyjność form realizacji projektu – 0 – 10 punktów, 

- wartości wychowawcze i edukacyjne płynące z realizacji projektu – 0 – 10 punktów, 

- wiarygodny i rzetelny kosztorys – 0- 10 punktów, 

-zaangażowanie wolontariuszy, przewidywana ilość odbiorców zadania i trwałość rezultatów projektu 

– 0-10 punktów. 

3) Maksymalna ilość możliwych do zdobycia punktów, w trakcie oceny komisji konkursowej – 60 

punktów. 

4) Dofinansowane mogą zostać te wnioski, które otrzymają największą ilość punktów, na którą składa 

się suma punktów uzyskanych w trakcie głosowania oraz oceny komisji konknursowej. 

5) Komisja konkursowa wybierze inicjatywy do realizacji i sfinansowania do wysokości budżetu,  

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

7) Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do dnia 29 lipca 2019r. i opublikowane na stronie 

www.gokropa.iaw.pl  

8) Do 31 lipca 2019r. odbędzie się spotkanie z wnioskodawcami wybranych inicjatyw w celu 

uzgodnienia ich realizacji, bądź dokonania ich ewentualnych aktualizacji. 

http://www.gokropa.iaw.pl/


 

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

z listy rankingowej,  

9) Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

 8. 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) Złożenie podpisu na wniosku równoznaczne jest z wyrażaniem zgody na przetwarzanie  

i wykorzystywanie danych osobowych zawartych w dokumentacji konkursowej na potrzeby projektu 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach realizacji konkursu. 

3) Złożenie podpisu na wniosku równoznaczne jest z wyrażaniem zgody na publikowanie wizerunku 

wnioskodawcy przez GOK na stronie Internetowej GOK oraz w Biuletynie RAZEM, w celach 

związanych z realizacją konkursu. 

9. Dodatkowe informacje  

1) Dodatkowe informacje na temat konkursu i wypełniania wniosku będą udzielane przez pracowników 

Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie.  

 

  


