REGULAMIN KONKURSU NA INICJATYWY LOKALNE
„Wschodnia strona ANIMACJI”

realizowanego w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019
Regulamin określa zasady organizacji konkursu na inicjatywę kulturalną pt. Wschodnia
strona ANIMACJI, czyli najlepsze pomysły inicjatyw lokalnych, które zostaną zrealizowane
na terenie Gminy Hrubieszów, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach.
ORGANIZATOR:
Organizatorem konkursu Wschodnia strona ANIMACJI jednocześnie jednostką koordynującą,
jest Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach, Wołajowice 33,
22-500 Hrubieszów, który zapewnia wsparcie finansowe i merytoryczne konkursu.
CELE I EFEKTY KONKURSU:
1. Celem konkursu jest: dofinansowanie inicjatyw lokalnych zgłaszanych przez
mieszkańców Gminy Hrubieszów a w szczególności pomysłów, które:
• zaangażują i aktywizują lokalne społeczności
• integrują mieszkańców
• mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty
i rozsądne koszty realizacji.
2. Efektem konkursu będzie wyłonienie i dofinansowanie od 3 do 7 wybranych inicjatyw
społecznych.
3. Nagrodzone pomysły zostaną zrealizowane w terminie od 24 sierpnia do 31
października 2019 r.
HARMONOGRAM KONKURSU:
Termin składania wniosków do 16.07.2019 r., godz. 15:00
Przewidywany termin ogłoszenia listy zwycięzców 19.07.2019 r.
Realizacja nagrodzonych pomysłów od 24 sierpnia do 31 października 2019r.
MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferty można dostarczyć:
1. Wysyłając na adres pocztowy: Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z
siedzibą w Wołajowicach, Wołajowice 33, 22-500 Hrubieszów.
2. Wysyłając na adres e-mail: magdalena_bien@gok-wolajowice.pl
3. Osobiście na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą
w Wołajowicach, Wołajowice 33, 22-500 Hrubieszów.
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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
Hrubieszów.
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 Hrubieszów
• Mieć ukończone 15 lat, z zastrzeżeniem, że w gronie wnioskodawców
składających daną inicjatywę musi być min. 1 osoba pełnoletnia.
PROCEDURA KONKURSOWA:
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie wypełnionego formularza wniosku
(zał. Nr 1) osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną –
w nieprzekraczalnym terminie do 16 lipca 2019r. do godziny 15.00 do Gminnego
Ośrodka Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach, (Wołajowice 33, 22500 Hrubieszów, magdalena_bien@gok-wolajowice.pl)
2. Każdy wnioskodawca może złożyć jeden wniosek.
3. Wniosek powinien być wypełniony czytelnie, bez skreśleń i poprawek.
4. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem projektu do realizacji.
5. Wnioski złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
KRYTERIA WYBORU INICJATYWY:
1. Ocena zgłaszanych inicjatyw przeprowadzona będzie w oparciu o następujące
kryteria:
• Oryginalność i innowacyjność projektu
• Nawiązanie lub poprawa relacji z mieszkańcami Gminy Hrubieszów
• Ważność i użyteczność projektu dla danej społeczności lokalnej
• Inicjatywa własna kandydata/kandydatów
• Otwartość i odwaga działania
• Liczba zaangażowanych przedstawicieli społeczności lokalnej w projekt
• Wzmocnienie zaangażowania GOK w życie społeczności lokalnej
• Perspektywa współpracy z GOK po zakończeniu projektu
2. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury i Komisja Konkursowa.
3. Decyzje komisji konkursowej są nieodwołalne.
ŚRODKI FINANSOWE:
Łączna pula środków finansowych przeznaczona na wszystkie inicjatywy wynosi 22.000 zł.
W konkursie zostanie wyłonionych minimum 3 a maksymalnie 7 inicjatyw.
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WYKAZ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH
Wydatki związane z realizacją zadania muszą spełniać następujące warunki (łącznie), tj. być:
 niezbędne dla realizacji zadania;
 efektywne i racjonalne;
 poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. w danym roku budżetowym,
w którym dofinansowanie zostało przyznane, nie wcześniej niż od 24 sierpnia 2019 r.
do 31 października 2019 r.;
 udokumentowane;
 poniesione na rzecz realizacji inicjatywy przez GOK w Hrubieszowie z siedzibą
w Wołajowicach (faktura, umowa, rachunek).
Za wydatki kwalifikowane uznaje się:
 honoraria/wynagrodzenia za działania merytoryczne i obsługę przedsięwzięcia,
instruktorów – prowadzących warsztaty, twórców/artystów, koordynatora zadania,
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),
osób przygotowujących ewaluację i dokumentację projektu; (UWAGA! Do tej pozycji
nie kwalifikują się płace pracowników etatowych wnioskodawcy. Są to wyłącznie
koszty finansowane w oparciu o faktury oraz umowy zlecenia/o dzieło wraz
z rachunkiem. UWAGA! Do tej pozycji kwalifikują się koszty delegacji i diet
wolontariuszy uczestniczących w projekcie);
 zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć warsztatowych oraz przedsięwzięć
artystycznych, z wyłączeniem zakupu środków trwałych;
 koszty podróży/transportu: uczestników warsztatów, artystów i innych osób
związanych z realizacją zadania, scenografii, instrumentów, elementów wyposażenia
technicznego/sceny;
 poligrafia – wydanie publikacji, stanowiących część zadania oraz ich dystrybucja;
 koszty nagrań (audio i video) materiałów stanowiących część zadania;
 scenografia i stroje: projekt, wykonanie (w tym koszt materiałów, z wyłączeniem
zakupu gotowych strojów);
 noclegi i wyżywienie dla uczestników przedsięwzięć organizowanych w ramach
zadania, w tym artystów i jurorów;
 dokumentację/rejestrację realizacji zadania (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa) – koszty
te nie mogą przekroczyć 20% dofinansowania;
 koszty promocji i kampanii informacyjnej (np. druki, zakup czasu antenowego, rozwój
strony internetowej) – koszty te nie mogą przekroczyć 10% dofinansowania;
 zakup praw autorskich lub licencji;
 niezbędne ubezpieczenia.
Przesłanie
zgłoszenia
jest
równoznaczne
z
zaakceptowaniem
regulaminu
oraz ze zobowiązaniem do ścisłej współpracy z GOKiem przy realizacji nagrodzonego
pomysłu.
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Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące konkursu udziela Magdalena Bień pod numerem
telefonu 84 698 14 86, pytania można również przesyłać na adres mailowy:
magdalena_bien@gok-wolajowice.pl
Autorzy zwycięskich projektów zobowiązują się do współpracy z GOKiem przy realizacji
projektu, a w szczególności do opracowania harmonogramu i kosztorysu oraz współpracy
przy ich realizacji.

WYBÓR INICJATYW:
Wybór inicjatyw do realizacji i dofinansowania ma charakter partycypacyjny to oznacza,
że wyboru będą dokonywali wspólnie pracownicy GOKu oraz autorzy zgłoszonych inicjatyw.
Wybór przeprowadzony będzie drogą głosowania, podczas spotkania, które odbędzie się
w dniu 18.07.2019 roku o godzinie 17:00. Wymagana jest obecność autora lub autorki
inicjatywy lub osoby wyznaczonej do reprezentacji. Wybór zostanie poprzedzony prezentacją
zgłoszonych inicjatyw. Każdy z pomysłodawców będzie miał trzy minuty na zaprezentowanie
swojej inicjatywy w wybranej przez siebie formie.
W wyniku wyboru zostanie wybranych od 3 do 7 inicjatyw lokalnych, na łączną kwotę
22 000 zł. Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach dopuszcza
negocjacje związane z kwotą dofinansowania oraz formą realizacji wybranych inicjatyw.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
1. Wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie http://www.gokwolajowice.pl, na profilu na facebooku https://www.facebook.com/gokwolajowice/
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach
zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
regulaminu w całości.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.
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