REGULAMIN KONKURSU INICJATYW LOKALNYCH
„KULTURY GMINY BARCIN – RAZEM ZRÓBMY WIĘCEJ!”

ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Barcinie, ul. Artylerzystów
13, 88-190 Barcin.
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest odkrywanie oraz wspieranie oddolnych inicjatyw
mieszkańców Gminy Barcin; zwiększenie ich aktywności w życiu kulturalnym
Gminy Barcin oraz nawiązanie współpracy w relacji – mieszkaniec – dom
kultury.
PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA PROJEKTÓW INICJATYW
Podmiotami uprawnionymi do składania projektu inicjatyw lokalnych w
konkursie są:
- pełnoletni mieszkańcy Gminy Barcin, niezrzeszeni w stowarzyszenia, grupach
formalnych, instytucjach i fundacjach (osoby zrzeszone mogą wystąpić
indywidualnie);
- grupy nieformalne z terenu Gminy Barcin;
- w przypadku osób niepełnoletnich, projekt musi być złożony przez
pełnoletniego opiekuna.
RODZAJ KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ INICJATYW
Do konkursu można zgłaszać inicjatywy związanie z kulturą (działania
społeczno – kulturalne, wydarzenia artystyczne, edukacja artystyczna), które
będą realizowane na terenie Gminy Barcin.
WYMAGANIA FORMALNE:
- inicjatywy zgłaszane są do konkursu za pomocą odpowiednio wypełnionych
kart zgłoszenia, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
- projekt musi być realizowany na terenie Gminy Barcin, w terminie od 31 lipca
2018 do 20 listopada 2018 roku.
- jeden wnioskodawca może złożyć projekt jednej inicjatywy oddolnej,
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- wnioskodawca w projekcie powinien przedstawić :
• cel działania,
• opis inicjatywy oddolnej ,
• wstępny kosztorys projektu,
• informację o odbiorcach projektu,
• termin realizowanego działania – harmonogram inicjatywy oddolnej.
- dofinansowanie w realizacji projektu opierać musi się na wykazie kosztów
kwalifikowanych, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu
TERMIN I TRYB NABORU INICJATYW LOKALNYCH
Projekty inicjatyw lokalnych należy składać na specjalnych kartach
zgłoszenia, stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu, dostępnych w
wersji papierowej w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury i w wersji
elektronicznej na stronie www.mdkbarcin.com.pl.
Termin składania inicjatyw trwa od 28 maja do 8 czerwca 2018 r.
Karty zgłoszenia w zamkniętych kopertach należy dostarczyć do 8 czerwca
do godz. 12.00 do sekretariatu MDK w Barcinie, ul. Artylerzystów 13, Barcin
(budynek Szkoły Podstawowej nr 2).
OCENA INICJATYW I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Projekty inicjatyw podlegają ocenie pod względem formalnym i
merytorycznym.
Oceny dokona komisja konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele
organizatora oraz po jednym przedstawicielu ze wszystkich zgłoszonych do
konkursu inicjatyw.
Posiedzenie komisji konkursowej oraz ogłoszenie wyników nastąpi 27 czerwca
2018 r.
Spośród wszystkich nadesłanych projektów inicjatyw, komisja wybierze od 3
do 7, które zostaną zrealizowane i otrzymają dofinansowanie maksymalnie do
kwoty 22 000,00 zł. brutto.
Wszelkie kwestie sporne nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
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Załączniki:
1. Karta zgłoszenia
2. Wykaz kosztów kwalifikowanych
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