REGULAMIN KONKURSU „KULTURA NA ZAKRĘCIE 2020”
I.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa Mieszkańców Gminy Wisznia Mała
w Konkursie „Kultura na Zakręcie 2020” zwanym w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.
2. Wniosek zgłoszony do Konkursu powinien:
a) wpisywać się w obszar działań kulturalno-społecznych;
b) upowszechniać działalność twórczą Wnioskodawcy oraz prezentację
w elektronicznych kanałach komunikacji, przede wszystkim w Internecie.

jej

efektów

c) przyczynić się do wsparcia działań w walce przeciw koronawirusowi oraz wsparciu
mieszkańców w trudnej sytuacji związanej ze skutkami epidemii;
d) być zgodny z nałożonymi przez rozporządzenia rządowe ograniczeniami
w związku z epidemią koronawirusa oraz z zachowaniem środków bezpieczeństwa.
II.

ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej.

III.

CELE KONKURSU

1. Wsparcie inicjatyw kulturalno- społecznych mających na celu przeciwdziałanie w walce
z rozpowszechniającym się koronawirusem.
2. Wsparciu mieszkańców i osób tworzących na terenie gminy Wisznia Mała znajdujących się
w trudnej sytuacji związanej ze skutkami epidemii poprzez:
a) umożliwienie realizacji inicjatyw kulturalno-społecznych w lokalnym środowisku,
b) umożliwienie realizacji inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów i podnoszenia jakości
życia społeczności lokalnej gminy Wisznia Mała,
c) umożliwienie realizacji inicjatyw kulturotwórczych oraz ich prezentacja w elektronicznych
kanałach komunikacji, przede wszystkim w Internecie.
IV.

UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs adresowany jest do osób mieszkających i tworzących na terenie gminy Wisznia Mała.
2. Uczestnikiem Konkursu może być:
a) profesjonalny artysta- dziedzina plastyka, muzyka, teatr,
b) twórca ludowy- rzemiosło oraz twórczość ludowa,
c) grupa nieformalna (minimum 3 osoby, ze wskazanym Liderem grupy),
d) grupa formalna (m.in. stowarzyszenie, fundacje, parafia).
3. Każdy Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.

V.

HARMONOGRAM KONKURSU

1. Termin złożenia wniosku konkursowego: do 29.05.2020 r.
2. Termin ogłoszenia listy rankingowej: do 5.06.2020 r.
3. Realizacja wybranych inicjatyw: od 15.06.2020 r. do 30.11.2020 r.
VI.

PROCEDURA KONKURSOWA

1. Formularz wniosku (Załącznik nr 1 do regulaminu) dostępny jest na stronie OKSiR
www.oksir.wiszniamala.pl oraz fanpage www.facebook.com/kulturanazakrecie

2. Wypełniony formularz wniosku należy dostarczyć:
- w wersji elektronicznej (podpisany skan wniosku) wysłać na adres oksir@wiszniamala.pl do
dnia 29 maja 2020 r. do godz. 15:00
- w wersji papierowej pocztą na adres OKSIR Wisznia Mała ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2020 r. do godz. 15:00.
- w wersji papierowej (w zaklejonej i opisanej kopercie) osobiście w siedzibie Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej do dnia 29 maja 2020 r. do godz. 15:00. Wizyta w OKSIR
wymaga wcześniejszego uzgodnienia telefonicznego wizyty z pracownikiem OKSIR pod nr tel.
71/312 70 76.
3. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem projektu do realizacji.
4. Wnioski złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

VII.

ZASADY WYBORU INICJATYW

1. Złożone wnioski będą rozpatrywane pod względem formalnym przez pracowników Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej, a następnie przekazane zostaną Komisji Konkursowej
powołanej przez Dyrektora OKSiR w Wiszni Małej.
2. Inicjatywy muszą być zgodne z nałożonymi przez rozporządzenia rządowe ograniczeniami
w związku z epidemią koronawirusa oraz z zachowaniem środków bezpieczeństwa.
3. Wnioski konkursowe, które spełnią wymagania formalne oraz będą zgodne z Regulaminem
Konkursu zostaną przekazane do oceny merytorycznej Komisji Konkursowej.
4. Wnioski konkursowe w II etapie zostaną poddane ocenie merytorycznej o następujące kryteria:
Kryteria wyboru inicjatyw:
a) Czy Wnioskodawca posiada odpowiednie zasoby potrzebne do zrealizowania projektu?

b) W jakim stopniu zostały właściwie zidentyfikowane potrzeby/problemy społeczności lokalnej/
grupy docelowej, na które będzie odpowiadał projekt?
c) W jakim stopniu wskazany cel (cele) projektu odpowiada/ją na zidentyfikowane potrzeby? Czy
działania zaplanowane w projekcie są zgodne z celem/i oraz przewidywanymi zmianami?
d) Na ile kalkulacja kosztów jest uzasadniona i spójna z planowanymi działaniami? Na ile
proponowane wydatki są niezbędne do realizacji zadania? Czy zaplanowane koszty są
uzasadnione w kontekście charakteru projektu, liczby uczestników, czasu trwania działań?
e) W jakim stopniu inicjatywa spełni warunki prezentacji w elektronicznych kanałach
komunikacji, przede wszystkim w Internecie?
5. Komisja Konkursowa oceni wnioski pod względem merytorycznym i wybierze inicjatywy
kulturalne, które otrzymają dofinansowanie w ramach Konkursu z zastrzeżeniem pkt VIII, ppkt 2
Regulaminu.
6. Decyzje Komisji Konkursowej mają charakter ostateczny i nie podlegają procedurom
odwoławczym.

7. Lista rankingowa zwycięskich inicjatyw zostanie ogłoszona do dnia 5.06.2020 r. na stronie
internetowej www.oksir.wiszniamala.pl oraz
https://www.facebook.com/kulturanazakrecie.

VIII.
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FINANSOWANIE PROJEKTU

1. Warunkiem otrzymania dofinansowania na realizację projektu inicjatywy jest podpisanie przez
Beneficjenta stosownej Umowy z Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej oraz
otrzymanie dotacji przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej z budżetu Gminy
Wisznia Mała.
2. Łączna pula środków finansowych przeznaczona w Konkursie wynosi 15 000,00 zł. brutto
(piętnaście tysięcy złotych 00/100).
3. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu inicjatywy- 3 000,00 zł. brutto (trzy tysięcy
złotych 00/100).
4. Wnioskodawcy mogą w ramach realizacji projektu otrzymać wynagrodzenie za swoją pracę
w wysokości do 25 % kwoty dofinansowania.
5. Wnioskodawca nie może pokrywać wydatków inwestycyjnych oraz dokonywać zakupu środków
trwałych.
6. Ostateczna pula dofinansowania będzie zależna od ilości wybranych inicjatyw przez Komisję
Konkursową. W szczególnych przypadkach Komisja Konkursowa może podjąć decyzję
o zwiększeniu lub zmniejszeniu finansowania projektu inicjatyw.
7. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia finansowania projektu inicjatyw Beneficjent będzie
zobowiązany do uaktualnienia budżetu projektu oraz harmonogramu działań.
8. W przypadku rezygnacji Wnioskodawcy z realizacji projektu inicjatyw, dofinansowany zostanie
kolejny projekt inicjatywy z listy rankingowej.
9. Przy realizacji projektu inicjatyw Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej nie przekazuje
Beneficjentowi żadnych środków finansowych. Wszystkie płatności realizowane będą przez
Organizatora na podstawie przedłożonych dokumentów finansowych (faktur, rachunków) oraz

dyspozycji wypłat środków na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa
zlecenie) do wysokości przyznanego dofinansowania zgodnie z budżetem projektu.
10. Gwarancją zobowiązań Beneficjenta i Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej będzie
podpisanie Umowy pomiędzy obiema stronami, której częścią będzie opis projektu oraz jego
budżet.
11. Zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektu inicjatyw odbywać się będzie za
pośrednictwem Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej zgodnie z obowiązującym w
Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej Regulaminem Zamówień Publicznych do kwoty
30 000 tys. euro.
IX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach zostanie
opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Wnioskodawcami przed rozstrzygnięciem
Konkursu, zwłaszcza w przypadku niejasności dotyczących wniosku konkursowego.
4. Złożenie wniosku konkursowego nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji projektu jeśli zostaną ujawnione
nowe okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy.
6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu
w całości.
7. Regulamin konkursu wraz z Załącznikiem do Regulaminu dostępny jest:
- na stronie internetowej www.oksir.wiszniamala.pl
- Facebooku https://www.facebook.com/kulturanazakrecie.
8. Złożenie formularza wniosku konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz zgodnie
z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) dla potrzeb
kwalifikacji, udziału i realizacji wybranych inicjatyw w ramach konkursu pn. „Kultura na Zakręcie
2020”.
9. Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu można uzyskać pod nr tel. 71/312 70 76.
10. Kwestie nie zawarte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Załączniki do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1: Wzór formularza wniosku
2. Załącznik nr 2: Karta oceny

