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Regulamin konkursu na Inicjatywy Lokalne 

Gniewski Inkubator Kultury  

 

           §1 

Informacje ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie.  

2. Konkurs jest częścią projektu pod nazwą „Gniewski Inkubator Kultury”, który realizowany jest w 

ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022”.  

3. Celem programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022.” jest inicjowanie działań 

służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, rozwijaniu 

potencjału oraz kapitału kulturowego społeczności lokalnej, między innymi poprzez odkrywanie i 

wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych zrealizowanych przez mieszkańców. 

4. Regulamin określa zasady konkursu na wybór najlepszych pomysłów, inicjatyw społecznych, które 

zostaną dofinansowane i zrealizowane we współpracy z Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną w 

Gniewie. 

 

§2  

Cele i zasady konkursu 

 

1. Celem konkursu jest wyłonienie od 3 do 7 lokalnych inicjatyw w obszarze kulturotwórczych 

działań animacyjnych.  

2. Całkowita kwota budżetu konkursowego wynosi 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych).  

3. Wysokość dofinansowania jednego projektu uzależniona jest od liczby inicjatyw wybranych do 

realizacji. Preferowany jest wybór co najmniej 3 inicjatyw, dlatego wysokość dofinansowania 

przyznana będzie maksymalnie do 10 000 zł. Komisja konkursowa może podjąć decyzję o 

zmniejszeniu finansowania danej inicjatywy.  

4. Ostateczne zatwierdzenie i przyznanie dofinansowania wymaga zatwierdzenia przez NCK. 

5. Przedstawiony w formularzu wniosku budżet powinien odnosić się do opisu inicjatywy. 
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6. Dofinansowania będą przyznane na inicjatywy, które wynikają z potrzeb lokalnej społeczności i 

zakładają współdziałanie z mieszkańcami. 

7. Realizacja inicjatyw: od 30.07.2022 do 31.10.2022 roku. 

8. Wniosek w ramach konkursu mogą złożyć: 

1) grupy nieformalne, min. 3 osoby; w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda 

rodziców/opiekunów prawnych.  

2) grupy formalne (stowarzyszenie, szkoła, organizacja religijna itp.) działająca na terenie Gminy 

i Miasta Gniew. 

9. Jeden Wnioskodawca (osoba, grupa nieformalna) może zgłosić tylko jeden wniosek. 
10. Wniosek o dofinansowanie lokalnej inicjatywy musi obejmować działania realizowane na terenie 

gminy i miasta Gniew i przeznaczone dla mieszkańców Gminy Gniew i/lub gości. 

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

koncerty, pikniki, wernisaże, wieczorki poetyckie i inne.  

12. Autorzy inicjatyw mogą zaplanować wkład własny w postaci pracy wolontariuszy, użyczenia 

sprzętu, lokalu oraz wkład finansowy sponsorów. 

13. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Gniewie. 

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

15. Złożenie wniosku równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystanie 

danych osobowych zawartych w dokumentacji konkursowej na potrzeby projektu, zgodnie                

z ustawą o ochronie danych osobowych. 

16. Składając  projekt  do  konkursu  wnioskodawca  akceptuje  fakt,  że  Centrum Kultury i Biblioteka 

Publiczna w Gniewie będzie udostępniała opis inicjatywy konkursowej w celu upowszechnianiu 

dobrych praktyk na  podstawie wolnych licencji Creative Commons BY Uznanie autorstwa, na tych 

samych warunkach, w brzmieniu dostępnym na stronie 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/legalcode/. Udzielona    licencja    nie    jest 

ograniczona  terytorialnie ani  czasowo.   
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§3 

Sposób przygotowania i złożenia wniosku 

 
1. Wnioski o dofinansowanie należy wypełnić na formularzu stanowiącym zał. Nr 1 do niniejszego 

Regulaminu, dostępnego na stronie internetowej Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w 

Gniewie, w zakładce Projekty. 

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

trzecich. 

3. Termin składania wniosków mija 30 maja o godz.15.00.  

4. Wnioski o dofinansowanie należy składać: 

 w wersji papierowej do Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Gniewie; Pl. Grunwaldzki 

16/17, 83-140 Gniew, tel. 507 125 558, 

 lub w wersji elektronicznej (podpisany skan) na adres biuro@ckibp.gniew.pl  

5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania. 

6. Wnioskodawcy przy współpracy z CKiBP w Gniewie w terminie od 1 do 8 czerwca nagrają film 

promocyjny. 

 

§4 

Wydatki kwalifikowane 

 

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

2. Wydatki w ramach inicjatywy muszą być niezbędne do realizacji inicjatywy, efektywne i 

racjonalne, poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków, w którym dofinansowanie zostało 

przyznane i nie przed rozpoczęciem realizacji 2 etapu zadania przez DK, udokumentowane, 

poniesione na rzecz realizacji inicjatywy na podstawie np. faktury, rachunku, etc. 

3. Wydatki, które można pokryć w ramach otrzymanego dofinansowania, stanowią załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu Konkursu na Inicjatywy Lokalne Gniewski Inkubator Kultury - wykaz 

kosztów kwalifikowanych. 

4. Z dofinansowania nie finansuje się: 

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

 działań ściśle sportowych, rekreacyjnych, 

 zakupu środków trwałych, 

mailto:biuro@ckibp.gniew.pl
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 prac remontowych i modernizacyjnych budynków i obiektów, 

 innych wydatków, które nie wynikają z opisu inicjatywy oraz niedozwolonych przepisami i 

niniejszym regulaminem. 

 

§5 

Wybór projektów 

 

1. Wnioski zostaną przekazane do oceny merytorycznej. 

2. Organizator powołuje Komisję Konkursową, złożoną spośród jednego przedstawiciela związanego 

z animacją kultury, niebędącego mieszkańcem Gminy Gniew, jednego przedstawiciela samorządu 

z Gminy Gniew oraz jednego przedstawiciela CKiBP w Gniewie. 

3. Najlepsze inicjatywy zostaną wyłonione w następujący sposób: 

 Dwie inicjatywy zostaną wyłonione w głosowaniu poprzez Internet. Filmy promocyjne 

inicjatyw wraz z krótkim opisem zostaną zamieszczone na stronie FB Centrum Kultury i 

Biblioteki Publicznej w okresie od 08.06.2022 do 12.06.2022. Głosujący będzie mógł 

oddać głos na dowolnie wybraną inicjatywę. Jedna reakcja pod postem na FB stanowi 

jeden głos. W przypadku równej liczby głosów oddanych na więcej niż dwie inicjatywy, 

zwyciężają dwie inicjatywy z największą liczbą reakcji w postaci serduszek. 

 Od jednej do pięciu inicjatyw wybierze Komisja Konkursowa, według podanych kryteriów 

w załączniku nr 6 (Kryteria oceny).  

4. O liczbie przekazanych do realizacji inicjatyw z danego sposobu wyboru oraz o wysokości 

dofinansowania, decyduje Komisja Konkursowa w porozumieniu z dyrektorem CKiBP. 

5. Komisja Konkursowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej 

kwocie. 

6. Komisja będzie przedstawiać wnioskodawcom proponowane kwoty dofinansowania inicjatyw. W 

przypadku przyznania niższej kwoty, niż wnioskowana, należy dostosować budżet wniosku do 

przyznanego dofinansowania.  

7. Wybór inicjatyw i decyzje Komisji Konkursowej o wysokości dofinansowania są ostateczne i nie 

podlegają procedurze odwoławczej. 

8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 15.06.2022 roku na FB Centrum Kultury i Biblioteki 

Publicznej w Gniewie. 

9. Warunkiem otrzymania dofinansowania na realizację inicjatywy jest: 
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1) podpisanie umowy partnerskiej z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Gniewie, 

2) otrzymanie dotacji przez Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Gniewie z Narodowego 

Centrum Kultury na realizację drugiej części projektu w ramach Programu Dom Kultury+ 

Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

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

infrastrukturalnym Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Gniewie. 

2. Działania finansowe (zakupy, umowy) będą realizowane lub pilotowane przez wyznaczonego 

pracownika Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Gniewie. 

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

konkursu. 

4. Wyjaśnień dot. konkursu udzielają pracownicy Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Gniewie: 

Monika Zaremba, Szymon Jabłoński, w godzinach pracy (pon.-pt. 8.30-16.30), tel. 507 125 558 

lub 786 259 255, i/lub e-mail: biuro@ckibp.gniew.pl 

5. Załącznikami do Regulaminu są:  

 Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy, 

 Załącznik nr 2 - Wykaz kosztów kwalifikowanych, 

 Załącznik nr 3 - Wzór Umowy na realizację zadania, 

 Załącznik nr 4 – RODO NCK, 

 Załącznik nr 5 – Pisemna zgoda dot. wizerunku osób na zdjęciach. 

 Załącznik nr 6 – Kryteria oceny 

 

§ 7 

Prawa autorskie 

 

Oświadczam, że zobowiązuję się przenieść na Organizatora majątkowe prawa autorskie do korzystania 

z dzieł powstałych w ramach realizacji Projektu, na zasadach wyłączności bez  żadnych ograniczeń 

czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach 

eksploatacji, a w szczególności: 
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 W zakresie artystycznych wykonań. 

 W zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dzieła – wytwarzanie dowolną techniką.  

 Wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów dzieła do pamięci komputerów i 

serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i udostępniania 

ich użytkownikom takich sieci. 

 Przekazywania lub przesyłania zapisów dzieła pomiędzy komputerami, serwerami i 

użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i 

technik. 

 Publiczne udostępnianie dzieła tym w trakcie prezentacji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach 

telekomunikacyjnych i komputerowych.  

 Beneficjent upoważnia Organizatora do korzystania z praw pokrewnych do dzieła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieła powstałe w ramach realizacji projektu udostępnione zostaną publicznie na licencji Creative 
Commons.  

 

 

 

 
 ……………………………………………………….                                                  ………………………………………………………….                            

 Miejscowość, data                                                                                               Podpis wnioskodawcy 
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§ 8 

Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych 

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 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), dalej „RODO”, informujemy, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie, 

 Plac Grunwaldzki 16/17, 83-140 Gniew, NIP: 5932626806, REGON 387844360,  

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt jest możliwy pod 

 następującym adresem poczty elektronicznej: biuro@ckibp.gniew.pl oraz pocztą tradycyjną na 

 adres: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie, Plac Grunwaldzki 16/17,83-140 Gniew. 

  3. Pana(-ni) dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 a) zawarcia i realizacji umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne 

 do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na 

 żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,  

 b) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w celach księgowych  

     i podatkowych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

 c) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

 4. Odbiorcami Pana(-ni) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dane zostają 

 udostępnione w celu realizacji umowy np. dostawy. 

  5. Administrator nie przewiduje przekazywania Pana(ni) danych do państwa trzeciego, ani organizacji 

 międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

 6. Pana(-ni) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa  

 w zakresie rachunkowości lub przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie dochodzenia 

 roszczeń i rozpatrywania skarg. 

7. W odniesieniu do Pana(-ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

 zautomatyzowany, ani nie będą podlegały profilowaniu. 

    8. Posiada Pan(-ni) prawo do: 

 żądania dostępu do danych - w granicach art. 15 RODO,  

 ich sprostowania - w granicach art. 16 RODO, 

mailto:biuro@ckibp.gniew.pl
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 żądania usunięcia - w granicach art. 17 RODO,  

 lub ograniczenia czynności przetwarzania - w granicach art. 18 RODO, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w granicach art. 21 RODO, 

 przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii - w granicach art. 20 RODO. 

    9. Przysługuje Panu(-ni) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu   

 Ochrony Danych Osobowych. 

 10. Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce Prywatności 

 dostępnej w siedzibie naszej placówki. 

 

 

 Ja, niżej podpisany, oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem, akceptuję jego 

postanowienia i oświadczam, że wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym 

stanem prawnym i faktycznym.  

 

                 ……………………………………………………….                                                   …………………………………………………………. 

             Miejscowość, data                                                                                      Podpis wnioskodawcy  

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Wniosek 

2. Załącznik nr 2 – Wykaz kosztów kwalifikowanych 

3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy 

4. Załącznik nr 4 – RODO NCK 

5. Załącznik nr 5 – Pisemna zgoda dot. wizerunku osób na zdjęciach  

6. Załącznik nr 6 – Kryteria oceny 

 

 

 

 


