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Regulamin konkursu na „Inicjatywy lokalne” 

realizowanego w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2013 
dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury 

 
 
Regulamin określa zasady organizacji konkursu na „Inicjatywy lokalne”, czyli najlepsze 
pomysły inicjatyw społecznych, które zostaną dofinansowane i zrealizowane na terenie 
Gminy Gaworzyce, we współpracy z Domem Kultury „Jowisz”. 
 
I.  Organizacja konkursu: 
 
1. Konkurs obejmuje inicjatywy mieszkańców Gminy Gaworzyce, grup nieformalnych, osób 
prywatnych i organizacji pozarządowych, które mogą być zrealizowane na terenie 
poszczególnych miejscowości gminnych, włączając w organizację jak największą liczbę 
mieszkańców. 
2. Ocenie podlegają oferty o dofinansowanie inicjatyw, których realizacja będzie odbywać się 
w terminie od 15 września do 30 listopada 2013r. 
3. Organizatorem konkursu, a także jednostką koordynującą przebieg każdej ze zwycięskich 
inicjatyw, jest Dom Kultury „Jowisz”, który zapewnia obsługę administracyjną konkursu oraz 
będzie pomagał przy realizacji poszczególnych pomysłów. 
 
II.  Cele i efekty konkursu: 
 
1. Celem konkursu jest: 
a) dofinansowanie inicjatyw lokalnych mieszkańców Gminy Gaworzyce, które przede 
wszystkim: 
– w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe),  
– aktywizują lokalne społeczności 
– będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych, 
– mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne 
koszty realizacji 
b) wsparcie rozwoju ruchu społecznego oraz integracji mieszkańców, których pomysły będą 
miały wpływ na rozwój kultury na terenie Gminy Gaworzyce, 
c) efektem konkursu będzie wyłonienie i dofinansowanie od trzech do siedmiu wybranych 
inicjatyw społecznych. Nagrodzone pomysły zostaną zrealizowane w terminie od 15 września 
do 30 listopada 2013r. 
 
III. Uczestnicy konkursu: 
 
1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie realizacji zadania są: 
– pojedynczy mieszkańcy gminy, 
- osoby prawne, 
– grupy nieformalne, 
– organizacje pozarządowe, m.in. stowarzyszenia, kluby sportowe, OSP. 
2. Uczestnicy konkursu powinni spełnić następujące warunki: 
a) być bezpośrednimi realizatorami inicjatywy, będącej przedmiotem zgłoszenia do konkursu 
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b) być mieszkańcem terenu Gminy Gaworzyce. 
IV.  Zgłoszenia do konkursu: 
 
1.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oferty w ramach konkursu na 
„Inicjatywy lokalne” (zał. nr 1 do regulaminu) w terminie do 21 czerwca 2013r (decyduje 
data wpływu). 
3. Ofertę można składać osobiście lub przesłać na adres: 
Dom Kultury „Jowisz” 
ul. Dworcowa 95 
59-180 Gaworzyce 
z dopiskiem na kopercie „Oferta w ramach konkursu na Inicjatywy lokalne”. 
4. Wniosek o dotację składa osoba fizyczna, organizacja lub grupa nieformalna, która będzie 
realizowała zgłaszaną inicjatywę lokalną. 
5. Wnioski o dofinansowanie złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
6. Złożenie podpisu na ofercie traktowane jest przez Organizatora jako wyrażenie zgody na 
przetwarzanie i wykorzystywanie danych, zawartych w dokumentacji konkursowej, w celu 
promocji. 
 
V. Komisja konkursowa: 
 
1. Członkiem Komisji Konkursowej nie może być osoba mająca formalne lub nieformalne 
powiązania z podmiotami zgłaszającymi inicjatywę do konkursu. 
 
VI. Zasady rozstrzygania konkursu: 
 
1. Ocena zgłoszonych inicjatyw społecznych przeprowadzona będzie w oparciu o następujące 
kryteria (zgodne z regulaminem programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne): 
– znaczenie dla społeczności lokalnej 
– innowacyjność 
– zaangażowanie wolontariuszy 
– podejmowanie działań we współpracy z innymi podmiotami 
– klarowność przedstawionego budżetu i jego adekwatność do proponowanego projektu 
2. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Dyrektor Domu Kultury „Jowisz” w 
Gaworzycach i Komisja Konkursowa 
3. Decyzje Dyrektora Domu Kultury „Jowisz” oraz Komisji Konkursowej mają charakter 
ostateczny i nie podlegają procedurom odwoławczym 
 
VII. Nagrody: 
 
1. Nagrodą będzie możliwość zrealizowania od 3 do 7 inicjatyw na terenie całej gminy, 
łączna pula środków finansowych przeznaczona na wszystkie inicjatywy to 23.100 zł.  
 
VIII. Ogłoszenie wyników: 
 
1. O wynikach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo. 
2.Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie 
www.dkjowisz.gaworzyce.com.pl; www.gaworzyce.com.pl, a także na tablicach ogłoszeń. 
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1. Regulamin konkursu wraz z formularzem wniosku dostępny jest na stronie internetowej 
www.dkjowisz.gaworzyce.com.pl; www.gaworzyce.com.pl, w siedzibie Domu Kultury 
Jowisz przy ul. Dworcowej 95, 59-180 Gaworzyce. 
 
2. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Domu Kultury Jowisz w Gaworzycach 
ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce, pod nr telefonu 781 316 100 lub 76 8316 285 wew. 44. 


