
Nabór wniosków do programu DK+ 2021

Regulamin DK+ Inicjatywy lokalne 2021

Wałbrzyski Ośrodek Kultury

Zaprojektuj kulturę z WOK!

Celem programu jest odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturalnych mieszkańców

Wałbrzycha w szczególności dzielnic Piaskowa Góra i Rusinowa, pobudzanie i wzmacnianie

aktywności kulturalnej i społecznej, integracja o charakterze międzypokoleniowym i lokalnym

oraz budowanie partnerskiej współpracy między mieszkańcami a Wałbrzyskim Ośrodkiem

Kultury służącej lepszemu wykorzystaniu potencjału kulturalnego i społecznego.

1.

Informacje ogólne

1) Organizatorem działań związanych z inicjatywą jest Wałbrzyski Ośrodek Kultury.

2) Nabór wniosków jest częścią projektu "Zaprojektuj kulturę z WOK!”, realizowanego w

ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 Narodowego Centrum Kultury.

3) W naborze wniosków na inicjatywy lokalne można zgłaszać pomysły wpisujące się w

obszar kultury.

4) Inicjatywa będzie realizowana przy współpracy z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury.

5) Inicjatywa musi być kierowana do społeczności lokalnej dzielnic Piaskowa Góra
oraz Rusinowa i odbywać się na ich terenie oraz musi być zrealizowana w okresie od
30.07.2021 do 13.11.2021.



2.

Budżet

1) Wielkość środków przeznaczonych na realizację zwycięskich inicjatyw wynosi 22 000

złotych.

2) Pula zostanie podzielona na dofinansowanie od 3 do 4 inicjatyw kulturalnych w dzielnicy

Piaskowa Góra oraz Rusinowa, w tym co najmniej jednej w dzielnicy Rusinowa.

3) Maksymalna kwota dofinansowania realizacji jednej inicjatywy może wynosić 5 500

złotych.

4) Ostateczna pula dofinansowania będzie zależna od liczby wybranych inicjatyw przez

Komisję Konkursową.

3.

Autorzy inicjatyw

1) Autorami inicjatyw mogą być mieszkańcy Wałbrzycha.

- osoby indywidualne, pełnoletnie.

- grupy nieformalne (składające się z min. 3 osób pełnoletnich lub niepełnoletnich z

pełnoletnim opiekunem)

2) Każdy autor może złożyć jeden projekt inicjatywy.

4.

Zgłoszenia inicjatyw

1) Autorzy, aby zgłosić swoją inicjatywę do konkursu powinni zapoznać się z niniejszym

regulaminem, wypełnić formularz zgłoszenia (załącznik nr 1) i formularz dotyczący budżetu

(załącznik nr 2), oraz podpisać klauzulę informacyjną i dostarczyć do Wałbrzyskiego

Ośrodka Kultury ul. Broniewskiego 65 a, w kopercie z napisem „Zaprojektuj kulturę z WOK!”,

lub złożyć w wersji elektronicznej na adres e mail: jurand@wok.walbrzych.pl do 18.06.2021

do godz. 15:00 osobiście w WOK i do 20.06.2021 godz. 24:00 za pośrednictwem
poczty elektronicznej.

mailto:jurand@wok.walbrzych.pl


2) O przyjęciu zgłoszenia decyduje data jego wpływu do Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury lub

na skrzynkę mailową.

3) Złożenie pomysłu Inicjatywy Lokalnej nie jest równoznaczne z otrzymaniem

dofinansowania.

5.

Kryteria oceny formalnej

1) Pozytywną ocenę formalną otrzymają zgłoszenia spełniające łącznie następujące

warunki:

a) Zgłoszenia złożone w terminie podanym w niniejszym regulaminie.

b) Zgłoszenia kompletne, składające się z dwóch formularzy: wniosku i budżetu.

c) Zgłoszenia sporządzone na właściwym formularzu udostępnionym w Wałbrzyskim

Ośrodku Kultury oraz na stronie internetowej www.wok.walbrzych.pl

d) Zgłoszenia opatrzone podpisem.

e) Zgłoszenia nie zawierające błędów rachunkowych.

f) Zgłoszenia, w których okres realizacji pomysłu mieści się w terminach określonych w

niniejszym regulaminie.

g) Zgłoszenia, w których koszty wykazane we wniosku są spójne z kosztami

kwalifikowanymi określonymi w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu.

6.

Kryteria oceny merytorycznej

1) Preferowane będą wnioski uwzględniające uczestnictwo i zaangażowanie w inicjatywę

młodzieży, dorosłych, osób niepełnosprawnych oraz wielopokoleniowe.

2) Preferowane będą inicjatywy oddolnie, wynikające z potrzeb danej grupy lub społeczności

lokalnej.

3) Ocenie podlega również trwałość inicjatywy oraz możliwość kontynuacji po zakończeniu

projektu.



7.

Ocena zgłoszonych inicjatyw

1) Zgłoszone inicjatywy lokalne poddane zostaną w pierwszym etapie ocenie formalnej

prowadzonej przez Komisję Konkursową.

2) Autorzy, których zgłoszenia będą posiadały błędy formalne zostaną poproszeni o

wniesienie poprawek w terminie 4 dni roboczych od złożenia wniosku. W tym celu

pracownicy Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury skontaktują telefonicznie bądź mailowo z

osobami wskazanymi w formularzu. Pomysły, które przejdą pozytywnie ocenę formalną

poddane zostaną ocenie merytorycznej.

3) Oceny merytorycznej wszystkich zgłoszonych inicjatyw lokalnych dokona Komisja

Konkursowa składająca się z dwóch pracowników WOK i po jednym przedstawicielu z

każdej inicjatywy zakwalifikowanej do tej oceny. Spośród zgłoszonych pomysłów zostanie

wybrane od 3 do 4 inicjatyw przeznaczonych do dofinansowania.

4) Głosem doradczym w pracy komisji będzie ekspert z Narodowego Centrum Kultury.

8.

Zasady oceny merytorycznej wniosków

1) Podczas spotkania, które odbędzie 28.06 20 autorzy zakwalifikowanych inicjatyw oraz

zespół badawczy będą przyznawać punkty wybranym przez siebie projektom.

2) Każdy członek zespołu badawczego otrzymuję pulę 10 punktów, które przyznaje

wybranym przez siebie inicjatywom.

3) Każdy autor inicjatywy otrzymuje pulę 10 punktów. Punkty według uznania przyznaje

wybranym przez siebie inicjatywom z zastrzeżeniem, że nie może oddać punktów z puli na

własną inicjatywę.

4) W przypadku uzyskania równej liczby punktów Komisja Konkursowa podejmie decyzję

zwykłą większością głosów.

5) Suma przyznanych punktów tworzy listę rankingową poszczególnych inicjatyw.

6) W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa wspólnie może podjąć decyzję o

zmniejszeniu lub zwiększeniu budżetu inicjatywy.



7) W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia budżetu projektu autor zobowiązany jest do

uaktualnienia budżetu projektu oraz harmonogramu działań znajdującego się w formularzu

zgłoszenia.

8) W przypadku rezygnacji autora z realizacji projektu dofinansowany zostanie kolejny

projekt z listy rankingowej

9) Przy realizacji inicjatywy lokalnej, autorom inicjatyw nie przekazuje się żadnych środków

finansowych, a wszystkie płatności realizowane będą przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury.

10) Decyzja Komisji Konkursowej ma charakter ostateczny i nie podlega procedurom

odwoławczym.

9.

Informacje dotyczące budżetu

1) Wydatki muszą zostać poniesione w okresie wskazanym w regulaminie czyli w okresie od

30.07.2021 do 13.11.2021. Wydatki muszą być całkowicie zgodne z wykazem kosztów

kwalifikowanych, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

2) Rozliczenie księgowe inicjatyw wspartych dofinansowaniem będzie realizowane przez

księgowość WOK, co oznacza, że wszystkie dokumenty (faktury) muszą być wystawione na:

Wałbrzyski Ośrodek Kultury Ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych, NIP:8862510950

10.

Dodatkowe informacje na temat naboru wniosków

1) Treść niniejszego Regulaminu, wzór formularza zgłoszeniowego są dostępne w siedzibie

Organizatora, a ponadto zostały opublikowane na stronie internetowej pod adresem:

www.wok.walbrzych.pl

2) Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury ul.

Broniewskiego 65a. Tel.746409915 lub pisząc na adres jurand@wok.walbrzych.pl

3) W kwestiach nieokreślonych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Regulaminu

Programu Narodowego Centrum Kultury DOM KULTURY + INICJATYWY LOKALNE 2020,

Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także ustawę

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

4) W sprawach spornych dotyczących interpretacji Regulaminu decyzję podejmuje dyrektor

WOK.


