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REGULAMIN KONKURSU  

NA INICJATYWY KULTURALNO – SPOŁECZNE  

W RAMACH PROJEKTU „NASZ PYRZYCKI DOM KULTURY+” 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Pyrzycki Dom Kultury 

2. Konkurs jest częścią projektu pod nazwą „Nasz Pyrzycki Dom Kultury+” dofinansowanego ze 

środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego 

Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021. 

3. Celem programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021" jest  inicjowanie działań służących 

wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej poprzez odkrywanie 

i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych realizowanych przez mieszkańców. 

4. Regulamin określa zasady konkursu na wybór najlepszych inicjatyw kulturalno – społecznych  

(pomysłów), które zostaną dofinansowane i zrealizowane we współpracy z Pyrzyckim Domem 

Kultury. 

§ 2 

Zasady i cele konkursu 

1. W konkursie zostanie wyłonionych od 3 do 7 lokalnych inicjatyw w obszarze kulturotwór-

czych i społecznych działań animacyjnych. 

2. Całkowita kwota budżetu konkursowego wynosi 22.000 zł. 

3. Wysokość dofinansowania jednego projektu uzależniona jest od ilości inicjatyw wybranych do re-

alizacji i wynosi maksymalnie 7.300 zł. 

4. Kwoty przyznawane poszczególnym wnioskodawcom nie muszą być równe. Komisja konkur-

sowa może podjąć decyzję o zwiększeniu lub zmniejszeniu finansowania danej inicjatywy. 

5. Realizacja inicjatyw przewidziana jest na okres od 01 sierpnia 2021 – 30 października 2021. 

6. Wniosek w ramach konkursu może złożyć grupa nieformalna (min. 3 osoby), w tym osoba peł-

noletnia. 

7. Grupa może złożyć tylko jeden wniosek lub kilka grup może złożyć jeden wspólny wniosek. 

8. Wniosek o dofinansowanie kulturalno - społecznej inicjatywy musi obejmować działania reali-

zowane na terenie gminy Pyrzyce. 

9. W konkursie preferowane są inicjatywy: 

1) angażujące środowiska dotąd mało aktywne  

2) angażujące osoby młode niepełnoletnie oraz w wieku 18-30 lat 
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3) angażujące osoby z niepełnosprawnością 

4) uwzględniające rejestrację wydarzenia, pozwalającą na odwołanie się do niego w terminie 

późniejszym 

5) związane z historią, architekturą i kulturą Ziemi Pyrzyckiej 

10. Poszczególne działania mogą obejmować: zajęcia i warsztaty artystyczne, prelekcje, wystawy, 

koncerty, wernisaże, wieczorki poetyckie, happeningu i inne. 

11. Wnioskodawcami w konkursie nie mogą być pracownicy Pyrzyckiego Domu Kultury. 

12. Projekt wyklucza prowadzenie działalności komercyjnej, nastawionej na zysk. 

13. Złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystanie da-

nych osobowych zawartych w dokumentacji konkursowej na potrzeby projektu, zgodnie 

z ustawą o ochronie danych osobowych. 

14. Złożenie wniosku jest równoznaczne z deklaracją uczestnictwa w spotkaniu, w czasie którego 

nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. Przedstawiciele grupy składającej wniosek zobowiązani są do 

zaprezentowania swojego pomysłu oraz oceny wniosków innych grup. 

§ 3 

Informacje ogólne 

1. Wnioski o dotację należy wypełnić na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. Formularz dostępny jest również na stronie internetowej http://pdk.py-

rzyce.net/strona-glowna/ w siedzibie Pyrzyckiego Domu Kultury przy ulicy Plac Wolności 3. 

2. Wnioski o dotację wraz z wypełnionym i podpisanym Załącznikiem nr 2 należy zgłosić do dnia 

11 czerwca 2021 r. w wersji papierowej na adres: Pyrzycki Dom Kultury, Plac Wolności 3, 

74-200 Pyrzyce w godzinach 7:00 – 15:00 lub na maila kino.pdk@wp.pl  

3. Inicjatywy muszą być autorskimi pomysłami zgłaszających, nie mogą naruszać praw osób trzecich. 

4. W razie wątpliwości, udzielamy konsultacji. Zapytania prosimy kierować do: Pyrzyckiego Domu 

Kultury, Katarzyna Pluta – tel. 513 153 050 lub kino.pdk@wp.pl  

5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.  

6. Pyrzycki Dom Kultury do dnia 11 czerwca 2021 r zorganizuje otwarte warsztaty inspirujące 

i wspierające mieszkańców Pyrzyc w tworzeni inicjatyw.  

§ 4 

Wydatki kwalifikowane 

1. Wszystkie ujęte we wniosku wydatki muszą mieć swoje odzwierciedlanie w opisie inicjatywy. 

2. Dotację można przeznaczyć na: 

1) honoraria/wynagrodzenia za działania merytoryczne i obsługę przedsięwzięcia, instruktorów 

prowadzących warsztaty, twórców/artystów, 

2) zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania, zajęć warsztatowych oraz przedsięwzięć 

artystycznych, 

http://pdk.pyrzyce.net/strona-glowna/
http://pdk.pyrzyce.net/strona-glowna/
mailto:kino.pdk@wp.pl
mailto:kino.pdk@wp.pl
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3) koszty podróży/transportu: uczestników warsztatów, artystów i in. osób związanych  

z realizacją zadania, scenografii, instrumentów, elementów wyposażenia technicznego/sceny, 

4) koszty związane z wydaniem publikacji (prawa autorskie, honoraria autorskie, redakcja 

i korekty, opracowanie typograficzne, opracowanie graficzne, druk, dystrybucja, nagranie 

i zwielokrotnienie utworu wydanego w formie audio-booka, umieszczenie w Internecie 

utworu wydanego w formie e-booka), 

5) koszty wynajęcia sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania np. dodatkowego 

oświetlenia, nagłośnienia, 

6) koszty nagrań (audio i video) materiałów stanowiących część zadania, 

7) koszty wykonania, materiałów lub koszty wypożyczenia kostiumów, strojów i elementów 

scenografii, 

8) noclegi i wyżywienie dla uczestników przedsięwzięć organizowanych w ramach zadania, 

w tym artystów i jurorów, 

9) dokumentacja/rejestracja realizacji zadania (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa), 

10) koszty promocji i kampanii informacyjnej (np. druki i ich kolportaż, zakup czasu ante-

nowego), 

11) zakup praw autorskich lub licencji, 

12) niezbędne ubezpieczenia, 

13) zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, 

14) projekt i wykonanie statuetek, dyplomów przyznawanych w konkursach, 

15) zakup biletów dla uczestników zadania na przedsięwzięcia kulturalne (np. wystawy, spek-

takle teatralne, koncerty) stanowiące integralną część zadania. 

3. Z dotacji nie finansuje się: 

1) przedsięwzięć, które zostały już zrealizowane lub są w trakcie realizacji, 

2) przedsięwzięć, które są częścią innych wydarzeń 

3) działań ściśle sportowych, 

4) zakupu wyposażenia i środków trwałych, 

5) prac remontowych i modernizacyjnych budynków i obiektów, 

6) innych wydatków, które nie wynikają z opisu inicjatywy oraz niedozwolonych przepisami. 

§ 5 

Wybór projektów 

1. Zgłoszone do konkursu inicjatywy podlegają w pierwszej kolejności ocenie formalnej dokonanej 

przez Organizatora. 

2. Wnioskodawcy, których wnioski nie będą spełniać wszystkich wymagań formalnych zostaną 

poproszeni o wniesienie poprawek w terminie do 5 dni od złożenia wniosku. W tym celu pra-

cownicy Pyrzyckiego Domu Kultury skontaktują się telefonicznie lub mailowo z osobami wska-

zanymi we wniosku. 

3. Wnioski, które spełnią wymagania formalne zostaną przekazane do oceny merytorycznej. 
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4. Dyrektor Pyrzyckiego Domu  Kultury powoła komisję konkursową składającą się z: 

1) przedstawicieli Pyrzyckiego Domu Kultury, 

2) przedstawicieli lokalnych mediów 

3) przedstawicieli grup nieformalnych, które złożyły wniosek o dofinansowanie inicjatywy. 

5. Najlepsze inicjatywy zostaną wybrane przez komisję konkursową, według podanych niżej kry-

teriów: 

1) działania inicjatywy odpowiadają na potrzeby mieszkańców zidentyfikowane w Diagnozie 

kulturalno – społecznej Pyrzyc  

2) inicjatywa ma dobrze zaplanowany harmonogram działań i budżet, 

3) inicjatywa opiera się na współpracy mieszkańców, różnych organizacji społecznych i in-

stytucji. 

6. Komisja konkursowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej 

kwocie. 

7. Komisja będzie przedstawiać wnioskodawcom proponowane kwoty dofinansowania inicjatyw. 

W przypadku przyznania niższej kwoty, niż wnioskowana, należy dostosować budżet do wnio-

sku przyznanej dotacji. 

8. Wybór inicjatyw i decyzje komisji konkursowej o wysokości dofinansowania są ostateczne i nie 

podlegają procedurze odwoławczej. 

9. Złożone wnioski zostaną zaprezentowane przez Wnioskodawców na spotkaniu w dniu 

17 czerwca 2021 r, w Pyrzyckim Domu Kultury. Podczas spotkania, powołana przez Dy-

rektora PDK-u, komisja konkursowa podejmie decyzję, komu przyznane zostanie dofinan-

sowanie.  

10. Wyniki konkursu podane zostaną do wiadomości publicznej na stronie internetowej oraz porta-

lach społecznościowych Pyrzyckiego Domu Kultury. 

11. Zwycięzcy konkursu zostaną również powiadomieni o wynikach konkursu drogą mailową. 

12. Warunkiem otrzymania dofinansowania na realizację inicjatywy jest: 

1) Otrzymanie przez Pyrzycki Dom Kultury dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury 

na realizację drugiej części projektu w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 

2021. 

2) Podpisanie porozumienia o współpracy partnerskiej z Pyrzyckim Domem Kultury 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Realizacja wybranych inicjatyw będzie odbywała się przy wsparciu merytorycznym i osobowym 

Pyrzyckiego Domu Kultury. 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym warunki i zasady prowadzenia 

konkursu. 


