MAGIEL KULTURY
DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2019
REGULAMIN KONKURSU NA INICJATYWĘ KULTURALNĄ NA RZECZ MIESZKAŃCÓW KÓZ
I Informacje ogólne
1. Celem projektu „Magiel kultury” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2019 jest zwiększenie zaangażowania Domu
Kultury w Kozach w życie społeczności Kóz poprzez pobudzanie aktywności kulturalnej mieszkańców;
odkrywanie, rozwijanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych; bezpośrednią współpracę
z osobami/grupami nieobecnymi w dotychczasowych działaniach instytucji. Wszystko to przy wykorzystaniu zasobów edukacyjno-animacyjnych i rzeczowych instytucji, zaangażowaniu wolontariuszy oraz
wsparciu Narodowego Centrum Kultury.
2. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie i wyboru inicjatyw kulturalnych mieszkańców
Kóz oraz na rzecz mieszkańców Kóz – najlepiej w nowej dziedzinie, nowej przestrzeni, z nową grupą.
3. W konkursie preferowane będą inicjatywy:
– innowacyjne pod względem pomysłu i sposobu realizacji, a zarazem wynikające z oczekiwań
i potrzeb mieszkańców Kóz (w oparciu o „Diagnozę społeczną 2019”)
– mające jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i racjonalne koszty
realizacji (minimalna kwota projektu wynosi 500 zł brutto, maksymalna – 7000 zł brutto),
– zakładające współdziałanie z mieszkańcami Kóz,
– mające charakter kulturalno-artystyczny,
– angażujące środowiska i miejsca dotąd mało aktywne, a mające duży potencjał kulturotwórczy,
– niwelujące bariery, postawy wycofania i wykluczenie społeczne.
4. Organizatorem konkursu, a także jednostką koordynującą przebieg każdej ze zwycięskich inicjatyw,
jest Dom Kultury w Kozach, który zapewnia pomoc przy wypełnianiu wniosków konkursowych
i realizacji poszczególnych pomysłów.

II Uczestnictwo w konkursie
1. Konkurs adresowany jest do działających na terenie Kóz:
– osób indywidualnych (animatorów, artystów, hobbystów, pasjonatów) powyżej 16 roku życia
(w przypadku niepełnoletności wymagana jest zgoda opiekunów prawnych na udział w Konkursie
oraz ewentualną realizację inicjatywy, dołączona do składanego Wniosku),
– grup nieformalnych (składających się z min. 3 osób powyżej 14 roku życia),
– organizacji pozarządowych.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do siedziby Domu Kultury
w Kozach (ul. Krakowska 2, 43-340 Kozy) wypełnionego Wniosku konkursowego – osobiście, pocztą lub
drogą e-mailową (infokultura@kozy.pl) – w nieprzekraczalnym terminie do 19 lipca 2019 r.
a) Wniosek w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej imieniem,
nazwiskiem i adresem Wnioskodawcy oraz nazwą projektu „Magiel kultury”
b) Wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać drogą e-mailową wpisując w temacie imię
i nazwisko Wnioskodawcy oraz nazwę projektu „Magiel kultury”.
Ponadto osoby biorące udział w Konkursie zobligowane są do przygotowanie krótkiej (max. 5minutowej), słownej prezentacji swojego Wniosku i przedstawienie jej podczas spotkania, którego
data wyznaczona będzie po spłynięciu do Domu Kultury wszystkich Wniosków, z wcześniejszym
uzgodnieniem ze wszystkimi stronami.

3. Każdy Wnioskodawca może złożyć tylko jeden projekt.
4. Wnioskodawca nie może w ramach własnej inicjatywy pobierać wynagrodzenia.
5. Wniosek powinien być wypełniony czytelnie, bez skreśleń i poprawek.
6. Wnioskodawcy, których Wnioski nie będę spełniać wszystkich wymagań formalnych i merytorycznych mogą zostać wezwani do wniesienia poprawek w terminie 5 dni od złożenia Wniosku.
7. Wnioski złożone po ww. terminie nie będą objęte procedurą konkursową.
8. Zgłoszenie projektu do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
9. Formularz Wniosku dostępny jest na stronie Domu Kultury w Kozach: www.domkultury.kozy.pl
oraz w siedzibie przy ul. Krakowskiej 2 i w Pałacu Czeczów przy ul. Krakowskiej 5 – od 1 lipca 2019 r.

III Warunki konkursu
1. Wnioski zostaną poddane ocenie formalnej w oparciu o następujące kryteria:
– projekt został złożony w terminie, tj. do 19 lipca 2019 r.
– projekt jest napisany według formularza Wniosku, jest czytelny i kompletny,
– projekt będzie realizowany na obszarze Kóz z udziałem mieszkańców wsi,
– projekt zostanie zrealizowany między 19 sierpnia a 30 października 2019 r.,
– przedstawiony we Wniosku budżet nie zawiera błędów rachunkowych,
– projekt wyklucza prowadzenie działalności komercyjnej, nastawionej na zysk.
2. Wnioski, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne, zostaną przekazane do oceny
merytorycznej niezależnej komisji konkursowej, która obradować będzie tuż po spotkaniu ze
wszystkimi Wnioskującymi, tudzież po zebraniu od nich opinii.
3. Po zebraniu opinii Wnioskujących, komisja oceni i wybierze od 3 do 7 inicjatyw kulturalnych, które
zostaną zrealizowane w okresie od 19 sierpnia do 30 października 2019 r. Wybór wraz z uzasadnieniem
zostanie podany do wiadomości publicznej (na stronie Domu Kultury w Kozach), od razu po obradach
komisji konkursowej.
4. Podczas oceny merytorycznej projektów będą brane pod uwagę:
– zgodność z założeniami konkursu,
– innowacyjność pomysłu i sposobu realizacji projektu,
– realna możliwość wykonania planowanych działań,
– możliwość kontynuacji projektu,
– stopień zaangażowania mieszkańców Kóz w realizację projektu,
– adekwatny do zaplanowanych działań budżet (racjonalne i efektywne koszty).
5. Decyzje komisji konkursowej są nieodwołalne.

