FESTIWAL POMYSŁÓW
Zapraszamy do stworzenia projektu wydarzenia kulturalnego

REGULAMIN PROJEKTU DK+ INICJATYWY LOKALNE „OGARNIAMY MŁODYCH”
1. Cele:
 aktywizacja społeczna,
 zaangażowanie kulturalne mieszkańców,
 realizacja własnych pomysłów,
 budowanie porozumień międzypokoleniowych,
 integracja mieszkańców.
2. Co zgłaszamy?
Scenariusz inicjatywy / wydarzenia kulturalnego wraz z kosztorysem, realizowanego w
Bieruniu w terminie 1 września – 22 listopada.
3. Kto może zgłaszać i realizować projekt?
 osoby indywidualne lub grupy nieformalne (w tym choć 1 pełnoletnia) - osoby
niepełnoletnie muszą załączyć zgodę rodziców (zał.2 do regulaminu),
 organizacje pozarządowe,
 każda osoba bądź grupa może złożyć 1 inicjatywę.
4. Finansowanie projektu:
 projekty będą finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach
programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2020,
 w ramach projektu dofinansowanych zostanie od 3 do 7 projektów,
 całkowita kwota dofinansowania wszystkich projektów: 22 000 zł,
 maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu: 7 000 zł,
 z funduszy konkursowych można finansować m.in.:
o honoraria/wynagrodzenia za działania merytoryczne i obsługę działań,
o zakup materiałów (biurowe, do przeprowadzenia warsztatów, zajęć,
przedsięwzięć artystycznych),
o koszty związane z dostosowaniem działań i formy przekazu do potrzeb osób
niepełnosprawnych,
o koszt przygotowania aplikacji mobilnych,
o wynajem sceny i wyposażenia (instrumenty, nagłośnienie, światło, itp.),
o koszty podróży/transportu,
o koszty związane z wydaniem publikacji, nagrań,
o poligrafia – projekty graficzne i wydruk materiałów promocyjnych,
informacyjnych i edukacyjnych, stanowiących część zadania oraz ich dystrybucja,
o stroje, scenografia – wykonanie lub wypożyczenie,
o noclegi i wyżywienie dla uczestników i osób związanych z realizacją zadania,
o niezbędne ubezpieczenia,
o koszty promocji i kampanii informacyjnej,
o nagrody rzeczowe w konkursach,

o





koszty wynajmu sanitariatów, zabezpieczenia medycznego i ppoż., ochrony,
sprzątania,
z funduszy konkursowych nie można finansować m.in.:
o kosztów koordynacji i zarządzania inicjatywą,
o zakupu środków trwałych,
o wyposażenia oraz inwestycji i remontów,
rozliczenia księgowe inicjatyw wspartych dofinansowaniem będą realizowane przez
Bieruński Ośrodek Kultury.

5. Składanie projektów
 Formularz zgłoszeniowy projektu będący załącznikiem nr 1 do Regulaminu, należy złożyć
osobiście w siedzibie Bieruńskiego Ośrodka Kultury, ul. Spiżowa 4, 43-155 Bieruń lub
pocztą e-mail na adres: bok@bok.bierun.pl.
6. Zasady wyboru projektu:
a) Wyboru inicjatyw dokona powołana przez BOK komisja, w skład której wejdą
doświadczeni realizatorzy projektów i animatorzy społeczni oraz koordynator projektu z
ramienia Narodowego Centrum Kultury.
b) Wybór inicjatywy będzie odbywał się na podstawie bezpośredniej lub multimedialnej
prezentacji inicjatywy. Projektowi zostaną przyznane punkty w poszczególnych
kategoriach:
L.P.
1.

2.
3.

4.

5.

KATEGORIA
kulturalny charakter i zgodność inicjatywy z diagnozą, tj.:
- odwołujące się do lokalnej historii i tradycji,
- pomysły bazujące na pasjach, zainteresowaniach i
talentach młodych mieszkańców Bierunia,
- działania międzypokoleniowe.
zaangażowanie mieszkańców
innowacyjność, niestandardowy pomysł i interaktywność
zamierzonej inicjatywy, która będzie zachęcać do działania
szeroką grupę odbiorców
możliwość realizacji projektu w alternatywny sposób
zakładający pojawienie się nowych obostrzeń związanych z
pandemią koronawirusa
Multimedialna forma prezentacji projektu (film, grafika,
animacja, prezentacja multimedialna)

PUNKTY
0-5

0-5
0-5

0-2

0-2

c) Dodatkowo przyznane zostaną punkty przez mieszkańców (od 0 do 7), na podstawie
elektronicznego i tradycyjnego głosowania według ostatecznego rankingu:
- 1 miejsce – 7 pkt / - 2 miejsce – 6 pkt / - 3 miejsce – 5 pkt / itd.
Projektom, które nie uzyskają żadnego głosu nie będą przyznawane punkty.
d) Do realizacji zostanie wybranych od 3 do 7 projektów, na łączną kwotę do 22 000 zł
brutto.
e) Z projektu wykluczone są wydarzenia już istniejące i odbywające się cyklicznie w Bieruniu.
f) Pod uwagę będą brane jednorazowe oraz cykliczne wydarzenia kulturalne.

g) W sytuacji zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację zwycięskiej inicjatywy,
do realizacji dopuszczone zostaną projekty z listy rezerwowej.
h) Współpracę na etapie realizacji zwycięskich inicjatyw między autorami, a BOK będzie
regulować odpowiednia umowa.
7. Terminy
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DZIAŁANIE
Ogłoszenie naboru projektów
Spotkanie informacyjne i szkolenie dla
wnioskodawców
Nabór wniosków i konsultacje
Ocena formalna wniosków
Głosowanie mieszkańców
Prezentacja projektów / obrady Komisji
Liczenie głosów i ogłoszenie wyników
Aktualizacja projektów i podpisywanie
porozumień
Realizacja projektów

TERMIN (2020 r.)
15 czerwca
15 czerwca, godz. 17:00 /
KT „Jutrzenka”
15 czerwca – 10 lipca
13 – 17 lipca
20 – 27 lipca
27 lipca / KT „Jutrzenka”
28 – 31 lipca
10 – 21 sierpnia
1 września – 22 listopada

8. OgarniaMY i pomagamy
 szczegółowych informacji udzielają pracownicy BOK w godzinach pracy ośrodka,
tel. 32 216406 lub bok@bok.bierun.pl
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Złożenie podpisu na wniosku traktowane będzie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie
danych osobowych zawartych w dokumentacji konkursowej na potrzeby projektu, wynikającą z
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2016/ 679 z 27 kwietnia 2016 r.
(RODO) o ile takie dane będą ujawniane w toku naboru i w związku z jego przebiegiem. Organizator
zastrzega, że dane osobowe zwycięzców konkursu mogą być opublikowane na stronie internetowej BOK
www.bok.bierun.pl Dane osobowe autorów inicjatyw przetwarzane będą przez organizatora konkursu lub
podmioty działające na jego zlecenie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa,
spełniających wymagania prawa polskiego i europejskiego, w celu przeprowadzenia konkursu i w związku
z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z autorami
inicjatyw, a także ogłoszenia wyników konkursu, na czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, nie
dłuższy niż okres, w jakim organizator jest zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z
realizacją konkursu oraz wykonania zobowiązań do przechowywania dokumentacji finansowo księgowej
związanej z realizacją konkursu, na czas niezbędny do realizacji w/w zobowiązań. Administratorem danych
osobowych jest Bieruński Ośrodek Kultury, reprezentowany przez dyrektora Panią Joanna Lorenc, który
zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr
2016/ 679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) a w szczególności umożliwia autorom inicjatyw dostęp do
własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania i sprostowania, informuje autorów inicjatyw o
prawie skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych do organu nadzorczego (Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych.
Data i podpis:

