REGULAMIN KONKURSU
"Diagnoza i kulturalne inicjatywy lokalne w Gminie Międzychód"
REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU NARODOWEGO CENTRUM KULTURY „DOM KUTURY+
INICJATYWY LOKALNE” PRZY WSPARCIU CENTRUM ANIMACJI KULTURY W MIĘDZYCHODZIE.
PREAMBUŁA:
U podstaw działań Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie leży idea instytucji otwartej,
włączającej zarówno pracowników, animatorów jak i innych członków społeczności lokalnej do
wspólnych działań. Serdecznie zapraszamy Cię do wzięcia udziału w konkursie na organizację
projektów kulturalnych w gminie Międzychód.
Jeśli masz pomysł na koncert, warsztaty, happening, wystawę lub inne działanie kulturalne, przyjdź
do nas! Pomożemy Ci w realizacji kulturalnych marzeń i pomysłów. Twoje działania mają szansę na
wsparcie finansowe, organizacyjne i merytoryczne w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy
Lokalne 2016, finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury.
CELE KONKURSU:
- pobudzenie aktywności kulturalno – społecznej,
- rozwój aktywności twórczej oraz jej promocja,
- stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy i komunikacji,
- wykreowanie innowacyjnych form edukacji kulturalnej,
- odkrycie nowych możliwości współpracy Centrum Animacji Kultury ze społecznością lokalną,
- współdziałanie z mieszkańcami gminy Międzychód,
– angażujące środowiska dotąd mało aktywne a mające duży potencjał kulturotwórczy,
– niwelujące bariery, postawy wycofania i wykluczenie społeczne.
UCZESTNICY KONKURSU:
1. Projekt adresowany jest do osób mieszkających w gminie Międzychód. Uczestnikami mogą być
osoby dorosłe, młodzież od lat 16, grupy nieformalne. W przypadku osób niepełnoletnich ofertę
podpisują i składają ich rodzice lub opiekunowie.
2. Projekty mogą zgłaszać osoby indywidualne i grupy mieszkańców z terenu gminy Międzychód.
3. Tematem projektów mogą być wszelkie inicjatywy z zakresu szeroko rozumianej kultury, w tym
działania artystyczne, rekreacyjne, turystyczne, edukacyjne, integracyjne, itp.
4. Każdy może zgłosić 1 projekt.
5. Centrum Animacji Kultury podpisuje umowę z reprezentantem grupy składającej projekt lub
osobą indywidualną.
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TERMINY:
1. Projekty należy składać w terminie do 06 czerwca 2016r. (liczy się data wpływu).
2. Wybór projektów do realizacji wraz z uzasadnieniem wyboru zostanie opublikowany nie później niż
do 10 czerwca 2016r.
3. Realizacja wybranych projektów przewidziana jest w terminie 01.08. – 20.11.2016r.
ZGŁOSZENIE PROJEKTU:
1. Każdy projekt musi być zgłoszony na karcie (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
2. Wypełnioną i podpisaną kartę należy składać w formie papierowej w sekretariacie Centrum
Animacji Kultury w Międzychodzie w dni powszednie w godzinach 8.00 – 15.30.
3. Pomocą w opracowaniu karty projektu służy i odpowiedzi na wszystkie pytania udziela zespół
projektowy Centrum Animacji Kultury w dni powszednie w godz. 8.00 – 15.30 pod numerem
telefonu 95 748 26 02 lub drogą mailową: kontakt@cakmiedzychod.pl
OBSZAR ZGŁASZANYCH PROJEKTÓW:
1. Szczególną wartość będą miały projekty uwzględniające potrzeby społeczności lokalnej,
adresowane do różnych grup wiekowych oraz integrujące mieszkańców.
2. Ważnym jest dla nas również bogactwo kulturowe tkwiące w naszym regionie .
3. Projekt będzie realizowany na terenie gminy Międzychód.
4. Zgłaszane projekty mogą być adresowane do różnych grup wiekowych.
5. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć wydarzeń jednorazowych lub cyklu.
PROCEDURA KONKURSOWA:
1. Wszystkie zgłoszone projekty zostaną ocenione pod względem zgodności z Regulaminem przez
niezależną komisję konkursową.
2. Spośród projektów ocenionych pozytywnie, zgodnie z Regulaminem Konkursu Projektów
Kulturalnych realizowanych w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury +
Inicjatywy Lokalne 2016, do realizacji zostanie wybranych od 3 do 7 projektów. Wyboru dokona
niezależna komisja konkursowa.
3. Po rozstrzygnięciu konkursu, informacja niezależnej komisji konkursowej o wyborze ofert zostanie
opublikowana 11 czerwca 2016 r. na stronie internetowej Centrum Animacji Kultury w
Międzychodzie.
4. Autorzy zwycięskich projektów są zobowiązani do wzięcia udziału w spotkaniu szkoleniowo –
integracyjnym, poświęconym wspólnemu opracowaniu formy realizacji inicjatyw, które odbędzie się
17 czerwca 2016r. w Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie.
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REALIZACJA PROJEKTÓW:
1. Po wyborze zwycięskiego projektu Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie podpisze umowę z
reprezentantem grupy składającej projekt lub osobą indywidualną.
2. Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie udzieli wsparcia przy realizacji projektów w zakresie:
promocji, logistyki, udostępnienia bazy lokalowej i sprzętowej.

FINANSOWANIE I BUDŻETY PROJEKTÓW:
1. Całkowity budżet na realizację projektów w ramach programu "Diagnoza i kulturalne inicjatywy
lokalne w Gminie Międzychód"wynosi 22 tysiące złotych(słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych
00 groszy).
2. W ramach projektu dofinansowanych zostanie od 3 do 7 inicjatyw.
3. Maksymalna kwota jednej inicjatywy wynosi 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00 groszy).
4. Wykaz kosztów kwalifikowanych obejmuje następujące warunki (łącznie):
- niezbędne dla realizacji zadania,
- efektywne i racjonalne,
- udokumentowane,
- poniesione przez wnioskodawcę.
ZA WYDATKI KWALIFIKOWANE ROZUMIE SIĘ:
- honoraria/wynagrodzenia za działania merytoryczne i obsługę przedsięwzięcia, instruktorów –
prowadzących warsztaty, twórców/artystów, członków jury, konferansjerów i osób prowadzących
imprezy towarzyszące (np., koncerty, dyskusje panelowe, spotkania z artystami), tłumaczy,
opiekunów dzieci i/lub osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie;
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania (np. materiałów niezbędnych do archiwizacji i
dokumentacji: tonery, płyty CD, materiały biurowe), zajęć warsztatowych oraz przedsięwzięć
artystycznych;
- 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
audio – booka);
- koszty wynajęcia sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania, np. dodatkowego
oświetlenia, nagłośnienia;
- koszty nagrań audio i video materiałów stanowiących część zadania;
- koszty projektu, wykonania, materiałów lub koszty wypożyczeń kostiumów, strojów i elementów
scenografii;
- noclegi i wyżywienie dla uczestników przedsięwzięć organizowanych w ramach zadania, w tym
artystów i jurorów;
- dokumentacja rejestracji realizacji zadania (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa);
- niezbędne ubezpieczenia;
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- zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów;
- projekt i wykonanie statuetek, dyplomów przyznawanych w konkursach;
1. W razie uzyskanego mniejszego od wnioskowanego dofinansowania beneficjent jest zobowiązany
do uaktualnienia harmonogramu i kosztorysu zadania.
2. Rozliczenia finansowe projektów będą realizowane przez Centrum Animacji Kultury w
Międzychodzie przy współpracy beneficjenta.
Autorzy Inicjatyw nie mogą w ramach realizacji projektów finansować wynagrodzeń za swoją pracę,
pokrywać wydatków inwestycyjnych oraz dokonywać zakupu środków trwałych.
3. Formularz wniosku dostępny jest na stronie Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie
www.cakmiedzychod.pl oraz w Centrum Animacji Kultury Plac Kościuszki 9 od 4 maja 2016 r.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgłaszającego do celów związanych z zorganizowaniem i przeprowadzeniem konkursu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.Zgłoszenie projektu do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu.
2. Kwestie nie zawarte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia

Dyrektor
Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie
Natalia Czarnecka
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