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Regulamin konkursu na inicjatywy lokalne  

 

 

 

Informacje ogólne: 

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli (zwany dalej 

GOK). 

2. Konkurs jest częścią projektu „Wielkie otwarcie kultury”, który realizowany jest 

w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy 

Lokalne 2022”. 

3. Nabór skierowany jest do osób indywidualnych i grup nieformalnych, które gotowe 

są prowadzić działania animacyjne. Jeśli posiadasz pomysł na ciekawą inicjatywę 

kulturalną to program jest dla ciebie. Twój pomysł może uzyskać wsparcie finansowe 

do 10 tys. zł bez finansowego wkładu własnego. 

4. Aby uzyskać dofinansowanie konieczne jest wypełnienie formularza, dostarczenie go 

do biura GOK lub wysłanie drogą  mailową oraz wzięcie udziału w ocenie złożonych 

projektów. 

 

I. CELE: 

1. Włączenie społeczności lokalnych w działania GOK. 

2. Odkrywanie i wspieranie samodzielnych oddolnych inicjatyw kulturotwórczych 

mieszkańców sołectwa Nowa Iwiczna i sołectw sąsiednich. 

3. Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców. 

 

II. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ INICJATYWY? 

1. Pełnoletni mieszkańcy gminy Lesznowola. 

2. Grupy nieformalne – wszyscy mieszkańcy gminy Lesznowola (w tym co najmniej  

1 osoba pełnoletnia). 

 

III. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI: 

1. Wniosek o dofinansowanie lokalnej inicjatywy musi obejmować działania realizowane 

na terenie sołectwa Nowa Iwiczna. 

2. Pomysły na inicjatywy należy zgłaszać w dniach 16 maja -13 czerwca 2022 roku. 

Osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 w siedzibie GOK 

Lesznowola w Starej Iwicznej, ul. Nowa 6 lub drogą mailową na adres: 

aneta.zielinska@gok-lesznowola.pl  
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3. Rozpatrywane będą projekty inicjatyw złożone wyłącznie na FORMULARZU 

ZGŁOSZENIOWYM – do pobrania ze strony internetowej GOK  (załącznik nr 1). 

Realizacja inicjatyw przewidywana jest na okres od 1 września do 14 listopada 2022 

roku. 

4. Osoba / grupa uprawniona do udziału w projekcie może zgłosić jedną inicjatywę. 

 

IV.  FINANSOWANIE / BUDŻET 

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

programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2022. 

2. Całkowita kwota budżetu konkursowego wynosi 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych). 

3. W ramach projektu dofinansowanych zostanie od 3 do 7 inicjatyw. 

4. W ramach projektu nie przewiduje się dofinansowania kosztów bieżących działalności 

i wspomagania organizacji (grupy/osoby), pokrywania kosztów funkcjonowania, 

wynagrodzeń dla autorów projektu oraz doposażenia sprzętowego. 

5. Autorzy inicjatyw mogą zaplanować wkład własny w postaci pracy wolontariuszy, 

użyczenia sprzętu, lokalu oraz wkład finansowy sponsorów. 

6. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania. 

7. Rozliczenia księgowe wspartych dofinansowaniem inicjatyw będą realizowane przez 

księgowość GOK. 

 

V. ZASADY WYBORU INICJATYW 

Wybór inicjatyw do realizacji i dofinansowania ma charakter etapowy. 

I etap 

1. Ocena formalna – zgodność inicjatywy z założeniami Regulaminu dokonana przez 

Organizatora. 

2. Wnioskodawcy, których wnioski nie będą spełniać wszystkich wymagań 

formalnych zostaną poproszeni o wniesienie poprawek w terminie 4. dni od daty  

złożenia wniosku. W tym celu pracownicy GOK skontaktują się telefonicznie lub 

mailowo z osobami wskazanymi w formularzu wniosku. 

II etap 

3. Inicjatywy, które przejdą pozytywną weryfikację formalną zostaną ocenione pod 

względem merytorycznym przez komisję konkursową, w skład której wejdą 

przedstawiciele zgłaszających inicjatywy (osoby fizyczne i liderzy grup 

nieformalnych). Grupę nieformalną może reprezentować jedna osoba. 

4. Posiedzenie komisji odbędzie się w filii GOK Lesznowola w Nowej Iwicznej w dniu 

22 czerwca o godz. 18.00. Posiedzenie zakończy się podaniem wyniku i 

ogłoszeniem, które ze zgłoszonych inicjatyw będą realizowane w drugiej części 

zadania. Od decyzji nie przewiduje się trybu odwoławczego. 
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5. W celu zapewnienia jak największej przejrzystości komisja konkursowa dokona 

wyboru inicjatyw na podstawie prezentacji i dyskusji nt. zgłoszonych projektów. 

6. Po wyborze inicjatyw do realizacji (bezpośrednio po konkursie i w obecności 

wszystkich zainteresowanych) dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian 

w kosztorysie inicjatyw za zgodą składających. 

7. Autorzy inicjatyw lub ich przedstawiciele nie będą mogli głosować na inicjatywę, 

którą reprezentują. 

8. Koordynatorzy wybranych inicjatyw zobligowani są do wspólnego opracowania 

formy realizacji inicjatywy we współpracy z GOK. 

9. Wykaz środków kwalifikowalnych inicjatyw określa Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 

 

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Działania finansowe (zakupy, umowy) będą realizowane lub pilotowane przez 

wyznaczonego pracownika GOK. 

2. Warunkiem otrzymania dofinansowania na realizację inicjatywy jest otrzymanie przez 

GOK dotacji z Narodowego Centrum Kultury na realizację drugiej części projektu 

w ramach projektu DK+ Inicjatywy lokalne 2022 

3. Wyjaśnień dotyczących inicjatyw udzielają pracownicy GOK: Aneta Zielińska, Anna 

Piekutowska w godzinach pracy biura (pon.-pt. 8.00-15.00) tel. 504 192 208 

4. Zgłoszenie projektu do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że zgłoszona w konkursie inicjatywa jest 

autorskim pomysłem. 

5. Złożenie podpisanego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych w 

dokumentacji konkursowej na potrzeby projektu w tym jego promocji poprzez stronę 

internetową i media społecznościowe organizatora konkursu. Szczegóły dotyczące 

przetwarzania danych osobowych znajdują się w załączonym Oświadczeniu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


