
REGULAMIN 
FESTIWAL POMYSŁÓW KULTURALNYCH

Preambuła 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w naborze na najciekawszy pomysł kulturalny  
w naszej Gminie! Jeśli uważasz, że w okolicy nie dzieje się nic ciekawego a Ty masz koncept na ciekawe
wydarzenie -  koncert,  wystawę,  warsztaty lub inne działania,  przyjdź do nas i  pomóż nam kulturalnie
wydać pieniądze! 
Bardzo nam zależy, aby zaczęły się realizować Wasze pomysły.  Dlatego zachęcamy do wzięcia udziału  
w Festiwalu pomysłów kulturalnych – zgłoś inicjatywę, zrealizujemy ją wspólnie! 

INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem Festiwalu pomysłów kulturalnych jest Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni
Małej  z  siedzibą  przy  ul.  Szkolnej  1,  55-114  Wisznia  Mała,  nr  tel.:  71  312  70  76,   adres  e-mail:
konkurs.oksir@wiszniamala.pl
2. Festiwal  pomysłów  kulturalnych  jest  częścią  projektu  „Młodych  zwrot  na  kulturę”,  który
realizowany jest w ramach programu dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury „Dom
Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021”.

CEL 
Celem  przedsięwzięcia  jest  rozbudzenie  i  wzmocnienie  aktywności  społeczno-  kulturalnej  mieszańców
gminy Wisznia  Mała  w oparciu  o ich potencjał  kulturotwórczy  oraz  diagnozę społeczną poprzedzającą
procedurę naboru pomysłów.

UCZESTNICY – AUTORZY POMYSŁÓW

1. Osobami  uprawnionymi  do  złożenia  swojego  pomysłu  (jeden  wniosek)  są  mieszkańcy  gminy
Wisznia Mała, którzy ukończyli 12. rok życia. 
2. Do  naboru  mogą  przystąpić  osoby  fizyczne  oraz  grupy  nieformalne  (minimum  3  osoby,  ze
wskazanym Liderem grupy).
3. Niepełnoletni  autorzy  pomysłów  powinni  załączyć  podpisaną  zgodę  rodzica  lub  opiekuna
prawnego na udział w Festiwalu pomysłów kulturalnych. 

HARMONOGRAM NABORU POMYSŁÓW
1. Termin złożenia wniosku: do 20.06.2021 r. do godz. 23.59
2. Termin spotkania organizacyjnego oraz konsultacji: 15.06.2021 r. godz. 17.00
3. Termin posiedzenia Komisji oceniającej: 22.06.2021 r. godz. 17.00
4. Termin głosowania internetowego: 23-28.06.2021 r. do godz. 23.59
5. Termin ogłoszenia wyników naboru: 29.06.2021 r.
6. Realizacja wybranych pomysłów: od 30.07.2021 r. do 13.11.2021 r.

PROCEDURA NABORU POMYSŁÓW
1. Pomysły należy zgłaszać na formularzu wniosku stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, który
dostępny jest na stronie OKSiR www.oksir.wiszniamala.pl w terminie do dnia 20.06.2021 r. do godz. 23.59
2. Wypełniony formularz wniosku należy dostarczyć:
-  w  wersji  elektronicznej  (podpisany  skan  wniosku)  należy  wysłać  na  adres  e-mail:
konkurs.  oksir@wiszniamala.pl   do dnia 20 czerwca 2021 r. do godz. 23:59
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- w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej przy ul. Szkolnej 1 do
dnia 20 czerwca 2021 r. w godzinach otwarcia instytucji. 
3. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem pomysłu do realizacji.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Zgłoszone pomysły mogą być realizowane wyłącznie na terenie gminy Wisznia Mała.
2. Realizacja pomysłów może odbywać się w okresie od 30 lipca do 13 listopada 2021 r. 
3. Łączna kwota budżetu przeznaczona w naborze wynosi 22 000 zł.
4. Na realizację inicjatywy możliwe jest uzyskanie finansowania w wysokości od 3000 zł do 5000 zł.
Ostateczna  wysokość dofinansowania będzie zależna od wspólnej oceny pomysłów, racjonalizacji kosztów
oraz ilości inicjatyw wybranych do realizacji. 
5. Pomysły, które będą zgodne z zapisami Regulaminu zostaną w pierwszej kolejności przekazane do
Komisji oceniającej, której posiedzenie odbędzie się 22 czerwca w siedzibie OKSiR w Wisznia Małej o godz.
17.00 oraz poddane głosowaniu internetowemu w terminie 23-28 czerwca. 
6. W naborze przewidujemy wybór i finansowanie od 3 do 7 inicjatyw.
7. Z  uwagi  na  wyjątkową  sytuację  epidemiczną,  której  skutki  oraz  ograniczenia  są  trudne  do
przewidzenia w najbliższej przyszłości, dopuszcza się zmianę formy realizacji poszczególnych pomysłów ze
stacjonarnych na  on-line, o ile zostaną one odpowiednio uzasadnione. 

OCENA I WYBÓR POMYSŁÓW
1. Ocena pomysłów nastąpi w terminie od 22 do 28 czerwca 2021 r.
2. Pomysły powinny być zgodne z Rekomendacjami będącymi integralną częścią i efektem raportu 
diagnostycznego opracowanego przez badaczy. Szczególnie cenne i dodkowo punkowane będą pomysły 
uwzględniające co najmniej jedną z następujących cech:
- integracja poprzez kulturę mieszkańców różnych miejscowości, sprzyjanie łączeniu przez nie potencjałów
i zasobów oraz zachęcanie do współpracy i nawiązywania sojuszy. 
-  angażowanie  utalentowanych  i  aktywnych  mieszkańców  gminy,  w  tym:  młodzież,  mieszkańców
napływowych  oraz  młodych  aktywnych  zawodowo  mieszkańców  w  działania  na  rzecz  lokalnej
społeczności. 
- pomysły realizowane w tych miejscowościach lub miejscach na terenie gminy, w których do tej pory nie
odbywały się działania kulturalne lub było ich niewiele, w tym przede wszystkim takie działania, które będą
mogły być w przyszłości kontynuowane w tych miejscach. 
- tworzenie bezpiecznej przestrzeni do wyrażania własnego zdania, bycia kreatywnymi i rozwijania swoich 
pasji a także nawiązywania relacji przez młodzież.
3. Ocena pomysłów zostania dokonana dwuetapowo:

I etap: Komisja oceniająca
- Ocena będzie polegać na analizie pomysłu opisanego we wniosku oraz na  publicznej prezentacji danej
inicjatywy  przez  jej  autora  przed  Komisją  oceniającą  w  dniu  22  czerwca  (dopuszcza  się  uzupełnienie
prezentacji dowolnymi materiałami i narzędziami, czas prezentacji maksymalnie 10 minut). 
- W skład Komisji oceniającej wejdą: Przedstawiciel Narodowego Centrum Kultury, Przedstawiciel OKSiR 
w Wiszni Małej, Badacze -autorzy diagnozy społecznej, Przedstawiciel Wnioskodawcy (autor pomysłu).
- Obecność przedstawiciela Wnioskodawcy i prezentacji inicjatywy jest obowiązkowa, by pomysł brał udział
w ocenie. 
- Dokonanie oceny wniosków odbywa się poprzez przyznanie 3 najlepszym pomysłom punktacji w skali od
1 do 10. Nie dopuszczalne jest przyznanie przez członków komisji oceniającej wszystkich punktów tylko na
jeden pomysł. Nie dopuszczalne jest przyznanie punktów na własny pomysł.
-   Na  tej  podstawie  Komisja  oceniająca  wybierze  trzy  inicjatywy  z  największą  ilością  punktów,  które
otrzymają finansowanie. W przypadku równej sumy punktów o kolejności na liście rankingowej decydujący
głos ma Przedstawiciel Narodowego Centrum Kultury. 
- Komisja oceniająca ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie.
- Decyzje Komisji oceniającej mają charakter ostateczny i nie podlegają procedurom odwoławczym.

II etap: Głosowanie internetowe
- Pomysły,  które  nie  otrzymały  dofinansowania  w  pierwszym  etapie  naboru  zostaną  poddane  ocenie
poprzez głosowanie internetowe.



-  Nazwy zgłoszonych pomysłów wraz  z  krótkim opisem zostaną zamieszczone na stronie  internetowej
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej: www.  oksir.wiszniamla.  p  l   w zakładce DK+. W okresie od
23 do 28 czerwca 2021 r. każdy będzie mógł oddać głos na dowolnie wybraną inicjatywę.
- Wybrane zostaną pomysły, które dostaną najwięcej głosów przy założeniu, że zmieszczą się w pozostałej
do dyspozycji puli środków finansowych.

4. Podczas oceny zgłoszonych pomysłów możliwe będzie dokonywanie przez Komisję oceniająca oraz
Organizatora negocjacji merytoryczno- harmonogramowych oraz finansowo- budżetowych.
5. Ostateczna  decyzja  dot.  wyboru  pomysłów  zostanie  podana  do  publicznej  wiadomości
29.06.2021  r.  poprzez  stronę  internetową:  www.oksir.wiszniamala.pl i  przedstawiona  Narodowemu
Centrum Kultury w formie wniosku o dofinansowanie wygranych inicjatyw. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w
taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
2. Organizator  może  kontaktować  się  z  autorami  pomysłów  biorących  udział  w  naborze  przed
rozstrzygnięciem Konkursu, zwłaszcza w przypadku niejasności dotyczących złożonych wniosku. 
3. Organizator zapewnia wsparcie finansowe, infrastrukturalne oraz merytoryczne w trakcie realizacji
pomysłów kulturalnych.
4. Zwycięskie pomysły muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa
w związku z trwającą epidemią Covid 19. 
5. 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 pomysłów w ramach projektu pn. „Młodych zwrot na kulturę”.
6. W przypadku,  kiedy  efektem realizacji  wybranego pomysłu  kulturalnego będzie  dzieło  mające
cechy  utworu,  autor  utworu  jest  zobowiązany  do  udzielenia  OKSiR  Wisznia  Mała  zgody  na
wykorzystywanie tego utworu zgodnie z licencją Creative Commons uznanie autorstwa – na tych samych
warunkach 3.0 Polska (BY-SA) (https://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/pl/legalcode) i przekazanie
2 egzemplarzy utworu. 
7. Wszelkich odpowiedzi  na pytania potencjalnych Wnioskodawców udziela koordynator projektu
Magdalena Tabiś, nr tel. 312 70 76, wew. 55. W trakcie trwania naboru pomysłów można również uzyskać
wsparcie i pomoc w sporządzeniu wniosku. W tym celu  prosimy o kontakt telefoniczny na podany powyżej
nr telefonu. 
8. Kwestie nie zawarte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

Załączniki do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1: Formularza wniosku
2. Załącznik nr 2: Klauzula informacyjna RODO
3. Załącznik nr 3: Wykaz kosztów 

http://www.oksir.wiszniamala.pl/
http://www.oksir.wiszniamla.pl/
http://www.oksir.wiszniamla.pl/
http://www.oksir.wiszniamla.pl/
http://www.oksir.wiszniamla.pl/

