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REGULAMIN KONKURSU NA INICJATYWY LOKALNE  

W RAMACH PROGRAMU DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2015 
 

 
I. INFORMACJE O PROJEKCIE 

 
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców 

Zambrowa i  zorganizowanie w oparciu o jej rezultaty konkursu na inicjatywy, które najsilniej 

pobudzą społeczną aktywność kulturalną. W ramach I etapu zadania zorganizowany został szereg 

spotkań animacyjno - warsztatowych w różnych miejscach Zambrowa, pośród takich grup 

społecznych jak: młodzież, seniorzy, uczestnicy wydarzeń kulturalnych itp. Spotkania posłużyły 

zarówno zidentyfikowaniu braków w ofercie kulturalnej  Zambrowa, jak również wsparciu w 

konkretyzowaniu oddolnych inicjatyw kulturalnych. Ponadto analizie poddane były dane 

historyczne dotyczące wydarzeń kulturalnych zorganizowanych w poprzednich  latach, a dla 

wszystkich mieszkańców którzy nie wzięli udziału w spotkaniach, dostępna była także ankieta  

w formie elektronicznej/tradycyjnej. W oparciu o uzyskane wyniki przygotowany  został konkurs w 

ramach którego jury złożone ze specjalistów z zakresu kultury wybierze najlepsze inicjatywy. 

Pierwsza część zadania pt. „Kultura po zambrowsku” miała na celu:  

 zidentyfikowanie potrzeb kulturalnych i oczekiwań względem roli Miejskiego Ośrodka 

Kultury pośród mieszkańców Zambrowa (dzięki spotkaniom z mieszkańcami, ankietom 

udostępnianych w formie  elektronicznej i tradycyjnej, a także analizie danych)  

 zwiększenie zaangażowania mieszkańców w kreowaniu tożsamości kulturowej Zambrowa 

(służyły temu organizowane spotkania animacyjno-warsztatowe oraz ankiety)  

 wzrost liczby wydarzeń kulturalnych inicjowanych  przez mieszkańców Zambrowa (w 

drugim etapie projektu zrealizowane będą tylko inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców – 

w stosunku do  poprzednich lat, liczba tego typu wydarzeń znacząco wzrośnie)  

 dostosowanie oferty Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie do rzeczywistych potrzeb 

ludności (przygotowana diagnoza nie tylko pozwoli opracować  konkurs na inicjatywy w 

drugim etapie  projektu, ale również dostosować  ofertę MOK w Zambrowie na kolejne lata)  

 promowanie pośród mieszkańców Zambrowa postawy aktywnego uczestnika lokalnej 

kultury (upublicznienie całego procesu kreacji inicjatywy lokalnej – od zgłoszenia pomysłu, 

poprzez jego omówienie i konkretyzację, aż po jego wybór do sfinansowania i realizacji, 

pozwoli spopularyzować aktywność obywatelską – więcej mieszkańców nabierze odwagi do 

zgłaszania swoich własnych inicjatyw)  

 

Założone cele ściśle wiążą się z celem Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne – 

działania projektowe zwiększą zaangażowanie Miejskiego Ośrodka Kultury w życie mieszkańców 

Zambrowa. Spotkania animacyjno-warsztatowe oraz badania ankietowe posłużą zarówno 

zdiagnozowaniu zambrowskiej kultury, jak również odkryciu i wspieraniu oddolnych inicjatyw 
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kulturotwórczych. Pozytywne doświadczenia w odkrywaniu potrzeb mieszkańców oraz wdrażaniu 

efektów ich kulturalnej kreatywności przyczynią się do stworzenia trwałych postaw społecznych, 

które pozwolą realizować kolejne inicjatywy w przyszłości. Rezultatami jakościowymi realizacji 

zadania będą:  

 diagnoza preferencji i potrzeb kulturalnych mieszkańców Zambrowa 

 oddolne inicjatywy kulturalne mieszkańców możliwe do zrealizowania zarówno w 2015 

roku, jak i w  kolejnych latach  

 wzrost uczestnictwa mieszkańców Zambrowa w lokalnych wydarzeniach społecznych  

 wzmocnienie emocjonalnego związku mieszkańców z miastem i jego kulturą  Zakłada się, 

że liczba inicjatyw zgłoszonych przez mieszkańców będzie znacznie większa, niż  maksimum 

określone w Programie (7). Pozwoli to przekonać  lokalne władze, że potencjał kulturotwórczy 

mieszkańców jest bardzo wysoki i przy wsparciu finansowym miasta można  organizować 

podobne inicjatywy każdego roku. 
 

II. INFORMACJE O KONKURSIE 
 
1. Organizatorem Konkursu „Kultura po zambrowsku”, zwanego w dalszej części Regulaminu 
„Konkursem”, jest Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zwany „Organizatorem”. 
 
2. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie i wyboru od 3 do 7 inicjatyw kulturalnych 
mieszkańców Zambrowa. 
 
3. W konkursie preferowane będą inicjatywy: 

 powiązane z diagnozą potrzeb kulturalnych mieszkańców Zambrowa, tj. czy projekt 
nawiązuje do opracowanej i udostępnionej z Regulaminem Konkursu Diagnozy 

 oddziaływujące społeczne, zarówno przy jego przygotowywaniu, jak i odbiorze 
 innowacyjne/niestandardowe 
 nawiązujące do materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Zambrowa 
 angażujące osoby z wiedzą i doświadczeniem w zakresie inicjatyw społecznych i/lub 

działalności kulturalnej 
 zakładające realizację projektu w terminie między 3 sierpnia a 15 listopada 2015. 

 
4. Organizatorem konkursu, a także jednostką koordynującą przebieg każdej ze zwycięskich 
inicjatyw, jest Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, który zapewnia pomoc przy wypełnianiu 
wniosków konkursowych i realizacji poszczególnych pomysłów. 
 
5. Konkurs stanowi część realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie projektu, 
dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ 
Inicjatywy lokalne 2015. 
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II. UCZESTNICY KONKURSU 
 

1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie realizacji zadania są: 
 osoby indywidualne (osoby powyżej 16 roku życia, mieszkańcy Zambrowa), 
 grupy nieformalne, 
 grupy formalne. 

 
2. Każdy uczestnik konkursu powinien być bezpośrednim realizatorem inicjatywy (projektu), 
będącej przedmiotem zgłoszenia do konkursu, 

 
3. Wnioskodawcy niepełnoletni zobowiązani są do dostarczenia zgody rodziców lub opiekunów 
prawnych na udział w konkursie. 
 
4. Wszyscy uprawnieni do udziału w projekcie mogą zgłosić dowolną liczbę inicjatyw. 
 
 

III. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie osobiście w siedzibie MOK lub e-mailem 
wypełnionego formularza wnioskowanej inicjatywy (zał. nr 1 do regulaminu) w terminie do  
15 czerwca 2015 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu). 
 
2.Wypełnioną kartę zgłoszeniową do projektu (komputerowo, bądź ręcznie – z zachowaniem pisma 
drukowanego) można składać: 

 osobiście: w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 
Zambrów, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, 

 e-mailem: mok.zambrow@interia.pl (w temacie należy wpisać: „Konkurs na 
Inicjatywy Lokalne 2015”), 

 
3. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na realizację projektu. 
 
4. Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
5. Złożenie formularza traktowane jest przez Organizatora jako wyrażenie zgody na przetwarzanie  
i wykorzystywanie danych, zawartych w dokumentacji konkursowej, na cele promocji i informacji 
dot. projektu. 
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IV. FINANSOWANIE INICJATYW 

 
 
1. Projekty będą finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury i MOK w Zambrowie  
w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015 oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Zambrowie. 
 
2. Przewidywany budżet wytypowanych inicjatyw: 22 000 zł. 
 
3. W ramach projektu dofinansowanych zostanie od 3 do 7 inicjatyw. 
 
4. Maksymalna kwota dofinansowania jednej inicjatywy - 7 000 zł brutto. 
 
5. Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie może podjąć decyzję dotyczącą zwiększenia lub 
zmniejszenia kwoty dofinansowania złożonego projektu inicjatywy lokalnej, uprzednio zgłaszając tę 
zmianę wnioskodawcy. 
 
6. Wydatki związane z realizacją projektu inicjatywy muszą spełniać warunek kosztu 
kwalifikowanego zgodnie z katalogiem NCK: 
 

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 Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie 
(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; 
 



 
 

 Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury Inicjatywy 
lokalne 2015. 

 

 

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, scenografii, instrumentów, elementów wyposażenia technicznego/sceny; 
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); 
i. zakup praw autorskich lub licencji; 
j. niezbędne ubezpieczenia. 

 
7. W ramach projektu nie przewiduje się dofinansowania kosztów działalności i wspomagania 
organizacji (grupy/osoby), pokrywania kosztów funkcjonowania, wynagrodzeń dla autorów 
projektu. 
 
8. Przy realizacji projektu inicjatywy Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie nie przekazuje 
Wnioskodawcy projektu żadnych środków, lecz ponosi wszelkie koszty jej realizacji do wysokości 
przyznanego dofinansowania, zgodnie z budżetem projektu. Wnioskodawcy projektu podejmują 
działania zgodne z opisem projektu. Gwarancją zobowiązań Wnioskodawcy projektu i 
Organizatorem jest porozumienie zawierane pomiędzy obiema stronami, której częścią jest opis 
projektu oraz jego budżet. 
 
9. Rozliczenia księgowe wspartych finansowaniem inicjatyw będą realizowane przez księgowość 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie. 
 
 

V. WYBÓR INICJATYW 
 
1. Wybór inicjatyw spośród wszystkich nadesłanych wniosków do projektu zostanie 
przeprowadzony następująco:. 
 
a/ Komisja konkursowa, w której skład wejdą 4 osoby z MOK w Zambrowie oraz autor Diagnozy 
Potrzeb Kulturalnych Mieszkańców Zambrowa, dokona w terminie 5 dni od momentu zamknięcia 
naboru wniosków, rzetelnej oceny zgłoszonych inicjatyw i wyłoni, w zależności od budżetów 
zgłoszonych pomysłów, od 3 do 7 najlepszych projektów. 
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b/ Każdy z członków Komisji dokona samodzielnej oceny każdej ze zgłoszonych inicjatyw, przyznając 
punkty w następujących kategoriach, krótko swoją punktację uzasadniając: 
- Powiązanie z diagnozą potrzeb kulturalnych mieszkańców (czy projekt nawiązuje do opracowanej 
przed ogłoszeniem konkursu: Diagnozy Potrzeb Kulturalnych Mieszkańców Zambrowa?):  
0-30 punktów 
- Skala oddziaływania społecznego (jak dużą liczbę mieszkańców jest w stanie dany pomysł 
zaangażować w jego realizację – zarówno przy jego przygotowaniu, jak i odbiorze):  
0-25 punktów 
- Innowacyjność/niestandardowość pomysłu (czy idea była już realizowana na terenie Zambrowa 
lub najbliższej okolicy w przeszłości): 0-20 punktów 
- Nawiązanie do materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Zambrowa:  
0-15 punktów 
- Wiedza i doświadczenie w zakresie inicjatyw społecznych i/lub działalności kulturalnej osób 
planowanych do zaangażowania w realizację projektu: 0-10 punktów 
 
c/ końcowy wynik punktowy każdej inicjatywy powstanie/zostanie wyciągnięty ze średniej 
arytmetycznej sum punktów przyznanych przez 5 członków Komisji (najniższa i najwyższa ocena 
zostaną pominięte przy obliczeniu wyniku) 
 
d/ na podstawie przyznanych ocen punktowych opracowana zostanie lista rankingowa – projekty z 
najwyższą liczbą punktów (od 3 do 7) uzyska finansowanie i zostanie skierowana do realizacji. 
Pozostałe inicjatywy przejdą na listę rezerwową. 

 
2. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie podlegają procedurom odwoławczym. 
 
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wyboru kolejnego wniosku z listy rezerwowej, w 
przypadku rezygnacji wybranego Wnioskodawcy.  
 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z wnioskodawcami przed rozstrzygnięciem 
konkursu, zwłaszcza w przypadku niejasności dotyczących wniosku. 
 
5 . Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji inicjatywy, jeśli zostaną 
ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy. 
 
6. Członkiem Komisji nie może być osoba mająca formalne lub nieformalne powiązania z 
podmiotami zgłaszającymi inicjatywę do konkursu. 
 
7. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych: 
www.mokzambrow.pl, www.zambrowiacy.pl, www.zambrow.pl 
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VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
 
1. Regulamin konkursu wraz z wnioskiem do projektu dostępny jest na stronie internetowej 
www.mokzambrow.pl  
 
2. Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie 
ul. Wyszyńskiego 2a 18-300 Zambrów., Tel. 86 271 27 99, e-mail: mok.zambrow@interia.pl  
 

http://www.mokzambrow.pl/

