
 
 

                                      
 

 

Regulaminu Konkursu Inicjatyw Lokalnych 

 „Kultura lokalna – aktywacja 2017” 
 

 

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa Mieszkańców Gminy Tarnów Opolski   

w Konkursie Inicjatyw Lokalnych „Kultura lokalna – aktywacja 2017” zwanym w 

dalszej części Regulaminu „Konkursem”.  

2. Projekt inicjatywy lokalnej zgłoszonej do Konkursu powinien: 

a) wpisywać się w obszar kultury oraz szeroko pojmowanego rozwoju 

społecznego, 

b) odpowiadać na   potrzeby kulturalne zawarte w „Raporcie z diagnozy lokalnej 

w Tarnowie Opolskim” (dostępny na stronie gok.tarnowopolski.pl w zakładce 

Dom Kultury + Inicjatywy lokalne) , 

c) zakładać współpracę z  Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tarnowie Opolskim  

d) być skierowany do społeczności lokalnej i realizowany na terenie Gminy 

Tarnów Opolski przez lokalną społeczność. 

3. Wnioski można składać jedynie na nowatorskie inicjatywy kulturalne tzn. 

nierealizowane do tej pory na terenie gminy Tarnów Opolski. 

II. ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim. 

Organizator zapewnia wsparcie finansowe, infrastrukturalne oraz merytoryczne 

w czasie realizacji zwycięskich projektów inicjatyw lokalnych.  

 

III. CELE  KONKURSU 

Celem konkursu 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.  

 
 

IV.  UCZESTNICY KONKURSU 

1. Konkurs adresowany jest do osób mieszkających w Gminie Tarnów Opolski. 
2. Uczestnikiem Konkursu może być: 

a) osoba indywidualna (m.in. animator, hobbysta, pasjonat,)  
b) grupa nieformalna (minimum 3 osoby, ze wskazanym liderem grupy) 

3. Każdy Wnioskodawca może złożyć tylko jeden projekt inicjatywy lokalnej.  
4. Wnioskodawcy niepełnoletni powinni załączyc  podpisaną zgodę rodzico w lub 

opiekuno w prawnych na udział w Konkursie. 
 

V.  HARMONOGRAM KONKURSU 



 
 

                                      
 

1. Termin złoz enia wniosku konkursowego: od  21.04.2017r. do 12.05.2017r. w 
godz. 8.00-16.00 

2. Termin oceny wniosko w konkursowych przez Komisję Konkursową: 
26.05.2017r. 

3. Realizacja wybranych inicjatyw: od 12.06.2017. do 15.11.2016r. 
 

VI. PROCEDURA KONKURSOWA 

1. Wypełniony i podpisany wniosek na realizację inicjatywy kulturalnej nalez y 
złoz yc  w sekretariacie Gminnego Os rodka Kultury, ul. Osiedle Zakładowe 7, 46-
050 Tarno w Opolski lub wysłac  drogą pocztową. Decyduje data wpływu do GOK. 

2.  Wniosek powinien byc  złoz ony w zamkniętej kopercie opisanej nazwą konkursu. 
3. Wniosek konkursowy powinien byc  kompletny (prawidłowo wypełnione 

wszystkie obowiązkowe pola).  
4. Złoz enie wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem projektu do realizacji. 
5. Wnioski złoz one po w/w terminie nie będą rozpatrywane. 

 
VII. ZASADY WYBORU INICJATYW 

 
1. Ocena wniosko w konkursowych odbędzie się dwuetapowo (I etap ocena 

formalna, 
II etap ocena merytoryczna). 

2. Wnioski konkursowe w I etapie zostaną poddane ocenie formalnej w oparciu  
o następujące kryteria: 

a) projekt inicjatywy napisany jest według wzoru wniosku konkursowego  
b) koszty wymienione w budz ecie projektu inicjatywy spełniają warunek kosztu 

kwalifikowanego (Załącznik nr 2 do Regulaminu) 
c) projekt inicjatywy wyklucza prowadzenie działalnos ci komercyjnej, 

nastawionej na zysk, 
d) projekt inicjatywy jest innowacyjny i nie był dotąd realizowany na terenie 

Gminy Tarno w Opolski,   
e) jest zgodny z celami oraz założeniami Konkursu. 

3. Oceny formalnej wniosku konkursowego dokona Organizator konkursu.  
4. Wnioski konkursowe, kto re spełnią wszystkie powyz sze wymagania 

formalne oraz będą zgodne z Regulaminem Konkursu zostaną przekazane do 
oceny merytorycznej Komisji Konkursowej.  

5. Wnioski zostaną ocenione pod względem merytorycznym, zgodnie z Kartą 
Oceny (Załącznik nr 3 do Regulaminu). 

6. Wnioski konkursowe w II etapie zostaną poddane ocenie merytorycznej w 
oparciu  następujące kryteria: 

 
Kryteria wyboru inicjatyw: 

a) innowacyjność (projekty nowatorskie, w których zastosowano oryginalne 
metody i narzędzia dydaktyczne, odkrywcze formy przekazywania wiedzy, 
doświadczeń i umiejętności w zakresie edukacji kulturalnej, 

b) zadanie jest uz yteczne dla społecznos ci lokalnej (wpływa na odkrywanie 
talento w, pobudzanie mieszkan co w do aktywnos ci, wspiera działania 
obywatelskie, angaz uje  s rodowiska dotąd mało aktywne, a mające duz y 
potencjał kulturotwo rczy, niweluje bariery, postawy wycofania i wykluczenie 
społeczne; 



 
 

                                      
 

c) trwałość projektu (kontynuacja projektu po jego zakończeniu, szansa na 
dalszą współpracę z GOK), 

d) zaspokojenie potrzeb lokalnych,  
e) współpraca miejscowości przy realizacji inicjatywy (integracja pomiędzy 

miejscowościami gminy Tarnów Opolski, wspólna realizacja projektu) 
f) liczba odbiorców (ilość odbiorców, preferowane będą wnioski obejmujące 

grupy preferowane tj. młodzież, osoby wykluczone itp.)  
g) wykorzystanie zasobów lokalnych (ludzie, przestrzeń publiczna, dziedzictwo, 

preferowane będą wnioski wykorzystujące infrastrukturę  GOK) 
7. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w siedzibie Gminnego 

Ośrodka Kultury w Tarnowie Op. 

8. Komisja Konkursowa oceni wnioski pod względem merytorycznym                         

i wybierze  inicjatywy kulturalne, które otrzymają dofinansowanie w ramach 

Konkursu. 

9. W przypadku równej liczby punktów, Komisja Konkursowa podejmie 

decyzję zwykłą większością głosów.  

10. Lista rankingowa zwycięskich  inicjatyw zostanie ogłoszona do 

01.06.2017r. na stronie internetowej gok.tarnowopolski.pl  oraz na portalu 

społecznościom Facebook,  

 

VIII. KOMISJA KONKURSOWA 

 

1. Członkami Komisji Konkursowej będą przedstawiciele podmiotów zgłaszających 

projekt inicjatywy do konkursu. Wnioskodawca we wniosku konkursowym  

powinien wskazać osobę/Lidera, który wejdzie w skład Komisji Konkursowej. 

2. Członek Komisji Konkursowej będzie wykluczony z oceny wniosku 

konkursowego, który zastał złożony przez podmiot, który reprezentuje.  

3. Decyzje Komisji Konkursowej mają charakter ostateczny i nie podlegają 

procedurom odwoławczym. 

 

IX. FINANSOWANIE PROJEKTU 

 

1. Łączna pula środków finansowych przeznaczona w Konkursie wynosi 20 000,00 

zł. brutto (dwadzieścia tysięcy zł 00/100). 

2. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu inicjatywy- 5000,00 zł. 

brutto (pięć tysięcy zł.00/100) brutto.  

3. Wnioskodawcy nie mogą w ramach realizacji projektu inicjatyw finansować 

wynagrodzeń za swoją pracę, pracę członków rodziny,  pokrywać wydatków 

inwestycyjnych oraz dokonywać zakupu środków trwałych.  

4. Ostateczna pula dofinansowania będzie zależna od ilości wybranych inicjatyw 

przez Komisję Konkursową. W szczególnych przypadkach Komisja Konkursowa 

może podjąć decyzję o zwiększeniu lub zmniejszeniu finansowania projektu 

inicjatyw.  

5. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia finansowania projektu inicjatyw 

Beneficjent będzie zobowiązany do uaktualnienia budżetu projektu oraz 

harmonogramu działań.  



 
 

                                      
 

6. W przypadku rezygnacji Wnioskodawcy z realizacji projektu inicjatyw, 

dofinansowany zostanie kolejny projekt inicjatywy z listy rankingowej. 

7. Przy realizacji projektu inicjatyw Gminny Ośrodek Kultury  nie przekazuje 

żadnych środków finansowych. Wszystkie płatności  realizowane będą przez 

GOK.  

8. Zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektu inicjatyw odbywać 

się będzie za pośrednictwem GOK. 

 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Wnioskodawcami przed 

rozstrzygnięciem Konkursu, zwłaszcza w przypadku niejasności dotyczących 

wniosku konkursowego.  

2. Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji projektu 

inicjatyw, jeśli zostaną ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające realizację 

inicjatywy.  

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika 

Regulaminu Konkursu w całości. 

4. Regulamin konkursu wraz z Załącznikami do Regulaminu dostępny jest  

w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury , na stronie internetowej 

gok.tarnowopolski.pl. 

5. Złożenie wniosku konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb kwalifikacji i udziału w konkursie,  

w tym na udostępnianie danych osobowych oraz dokumentacji fotograficznej do 

wiadomości publicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.2135). 

6. Wnioskodawca może zwrócić się o pomoc do Gminnego Ośrodka Kultury   

 w kwestii opracowania wniosku konkursowego.   

7. Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w siedzibie Ośrodka 

Gminnego Ośrodka Kultury  lub pod nr tel. 774644 -781 

8.  Kwestie nie zawarte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.  

 

Załączniki do Regulaminu: 
1. Załącznik nr 1: Wniosek Konkursowy 
2. Załącznik nr 2: Wykaz kosztów kwalifikowanych 
3. Załącznik nr 3: Karta oceny 

 


