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Regulamin Konkursu na Inicjatywy Oddolne 

Projekt „Biblioteka miejscem spotkań” w ramach programu BLISKO Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025  finansowanego ze środków Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

 

DEFINICJE 

§ 1 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Organizator – Centrum Kultury i Biblioteka w Nowej Sarzynie 

2) Program – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 

3) Beneficjenci – wnioskodawcy, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie                         

i którym przyznano dofinansowanie; 

4) Błędy formalne – wady wniosku wynikające z niedostosowania projektu do wymagań 

związanych z zakresem konkursu, które uniemożliwiają udzielenie dofinansowania; 

5) Projekty – przedsięwzięcia, na które składają się zadania będące przedmiotem 

wniosków i które mogą być dofinansowywane zgodnie z zakresem konkursu 

6) Projekt edukacyjno-animacyjny – działanie kulturalne, zawierające komponent 

edukacyjny i/lub animacyjny i realizowane w społeczności lokalnej, koordynowane 

przez beneficjenta, realizowane wspólnie z biblioteką,  

7) Wnioski – wnioski o dofinansowanie projektów, składających się z zadań objętych 

finansowaniem ze środków budżetu państwa, 

8) Wnioskodawcy – podmioty składające wniosek do konkursu ogłaszanego przez 

Centrum Kultury i Bibliotekę w Nowej Sarzynie 

9) Zadania – działania będące przedmiotem wniosków, które mogą być 

dofinansowywane zgodnie z zakresem konkursu; 

10) Konkurs - proces polegający na wyborze inicjatywy Wnioskodawców, w celu ich 

dofinansowania, poprzez przyznanie mikrodotacji (zwanej dalej: Dotacją),  

11) Grupa nieformalna – nie mniej niż trzy pełnoletnie osoby, wspólnie realizujące                

lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające 

osobowości prawnej np. nauczyciele, koła czytelnicze, osoby prywatne, grupy 

nieformalne nie mogą być tworzone przez pracowników Centrum Kultury i Biblioteki  
w Nowej Sarzynie) 

12) Organizacje pozarządowe - wszystkie podmioty, które nie są organami lub 

jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej)                  

oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. 

13) Inicjatywa oddolna - lokalne przedsięwzięcie na rzecz społeczności.  

14) Komisja – powoływany przez dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki w Nowej 

Sarzynie zespół doradczy, który ocenia - według kryteriów wskazanych w regulaminie 

konkursu i zgodnie z powierzonym zakresem oceny - wnioski złożone w ramach 

Konkursu  
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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

1. Regulamin przedstawia zasady i wytyczne przeprowadzenia konkursu na realizację 

inicjatywy kulturalno-edukacyjnej w ramach projektu „Biblioteka miejscem spotkań 

2. Wnioskodawcy mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie jednego większego 

wydarzenia edukacyjno-animacyjnego lub cyklu działań , których elementami mogą 

być: warsztaty, wykłady, spotkania autorskie, koncerty, imprezy plenerowe itp. 

3. Każdy Wnioskodawca może złożyć 1 wniosek. 

4. Zgłaszane inicjatywy muszą być adresowane do mieszkańców Miasta i Gminy Nowa 

Sarzyna, muszą być ogólnodostępne, nieodpłatne, uwzględniające możliwość udziału 

osób ze szczególnymi potrzebami (zgodnie z Ustawą z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami). 

5. Zgłaszana inicjatywa musi spełniać następujące warunki:  

a) promować czytelnictwo, 

b) wpisywać się w działania związane z biblioteką, kulturą , edukacją, rekreacją, 

spędzaniem wolnego czasu 

c) wynikać z konkretnych potrzeb 

d) nie być działaniem aktualnie realizowanym przez Wnioskodawcę 

e) posiadać jasno określony cel, skierowany do określonej grupy odbiorców 

f) nie zakładać zakupu środków trwałych. 

6. W naborze wniosków do Konkursu na inicjatywy oddolne powinny być zgłaszane 

pomysły wpisujące się w szeroko pojętą promocję czytelnictwa. 

7. W procedurze konkursowej zostanie wyłonionych od 3 do 5 inicjatyw. Komisja 

Konkursowa może zadecydować o zwiększeniu liczby realizowanych inicjatyw 

8. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.  

9. Zadanie będzie realizowane przez Wnioskodawcę w ścisłej współpracy z Biblioteką 

Publiczną w Nowej Sarzynie. 

10. Do każdej inicjatywy zostanie przydzielony koordynator z ramienia Biblioteki.  

11. Biblioteka zobowiązuje się do udzielania wsparcia przy realizacji inicjatyw, 

udostępnienia bazy lokalowej oraz pomocy merytorycznej na każdym etapie działań.  

12. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30.04.2023 r. 

13. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu, tym samym każdy Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych. 

14. Wnioskodawca, którego projekt został pozytywnie rozpatrzony jest zobowiązany          

do podpisania umowy partnerskiej z Centrum Kultury i Biblioteką w Nowej Sarzynie. 
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15. Regulamin zawiera 3 załączników:  

 Załącznik nr 1 Koszty kwalifikowane 

 Załącznik nr 2 Kryteria oceny wniosków 

 Załącznik nr 3 Karty oceny wniosków 

 

 

 

ORGANIZATOR KONKURSU 

§ 3 

1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury i Biblioteka w Nowej Sarzynie 

2. Jednostką koordynującą przebieg każdej z inicjatyw jest Biblioteka Publiczna            

w Nowej Sarzynie, ul. Jana Matejki 5, 37-310 Nowa Sarzyna, zwana dalej 

„Biblioteką” 

3. Nabór wniosków jest częścią projektu „Biblioteka miejscem spotkań” realizowanego 

w ramach Kierunku interwencji 4.1 BLISKO Priorytet 4 Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. 

 

CELE KONKURSU 
 

§ 4 

 Celem konkursu jest:  

 

a) promowanie literatury i rozwój czytelnictwa 

b) wzmocnienie roli biblioteki jako trzeciego miejsca 

c) integrowanie lokalnej społeczności 

d) tworzenie nowych form edukacji kulturalnej 

e) wypracowanie nowych rozwiązań współpracy z mieszkańcami 

f) włączenie nowych środowisk w działalność biblioteki  
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UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY 

§ 5 

1. O przyznanie dotacji mogą się ubiegać: 

a) organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich, OSP, 

Kluby Seniora) 

b) grupy nieformalne (co najmniej 3 osoby pełnoletnie, grupy nieformalne nie mogą być 

tworzone przez pracowników Centrum Kultury i Biblioteki w Nowej Sarzynie) 

c) Grupy formalne i nieformalne muszą wskazać przedstawiciela do kontaktów 

z Biblioteką.  

Wnioski mogą składać wyłącznie mieszkańcy Miasta i Gminy Nowa Sarzyna                          

oraz organizacje działające na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.  

 

CZAS REALIZACJI INICJATYW 

§ 6 

Inicjatywy należy realizować od 01.05.2023 r.-22.09.2023 

 

WYSOKOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA DOTACJI 
§ 7 

1. Inicjatywy będą finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach 

Kierunku interwencji 4.1 BLISKO. 

2. Budżet przeznaczony na realizację wytypowanych inicjatyw wynosi 25.600 zł 

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset zł) 

3. Minimalna kwota o jaką można wnioskować to 3.000 zł, natomiast maksymalna 

to 8.600 zł. 

4. Dotacja może być wykorzystana tylko w celu realizacji Inicjatyw skierowanych do 

mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. 

5. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie w okresie trwania Inicjatywy. 

6.  Dotacja nie może być wykorzystana w celu dofinansowania bieżących działalności 

gospodarczych oraz wspomagania dotychczasowych działań Wnioskodawcy. 

7. Wykaz kosztów kwalifikowanych znajduje się w załączniku nr.1 do Regulaminu 

8. Przy realizacji inicjatyw nie przekazuje się żadnych środków finansowych. Wszelkie 

płatności są realizowane i rozliczane przez księgowość Centrum Kultury i Biblioteki 

w Nowej Sarzynie na podstawie faktur, rachunków, umów (umowy o dzieło, umowy 

zlecenie z autorami, artystami, prowadzącymi warsztaty, umowy, itp.) 

9. Wszelkie koszty związane z inicjatywami po otrzymaniu dofinansowania muszą zostać 

uzgodnione z Organizatorem. 
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10. Wszystkie płatności dokonywane w ramach realizacji Projektu będą dokonywane              

w formie przelewu (w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym ustaleniu z 

koordynatorem z ramienia biblioteki dopuszcza się płatność gotówką) 

11. Wszystkie dokumenty księgowe będą wystawiane na Centrum Kultury i Bibliotekę            

w Nowej Sarzynie. 

12. . Organizator może wstrzymać przelew płatności w przypadku stwierdzenia lub 

uzasadnionego podejrzenia zaistnienia nieprawidłowości w realizacji zadań lub 

postanowień niniejszego regulaminu oraz zawartej umowy.  

13.  Termin płatności faktur do 22.09.2023 r.  

14.  Raport dotyczący zrealizowanej inicjatywy należy przedłożyć do 10.10.2023 r. 

15. KOSZTY KWALIFIKOWALNE 

Wydatki  w ramach dotacji są kwalifikowane jeżeli spełniają warunki: 

a) są niezbędne dla realizacji projektu 

b) są racjonalne i efektywne ekonomicznie 

c) zostały faktycznie poniesione w czasie realizacji danej Inicjatywy i są 

dokumentowane 

d) zostały zaplanowane w budżecie projektu 

e) są zgodne ze szczegółowymi wytycznymi określonymi w niniejszym regulaminie 

(załącznik nr.1) 

 

16. KOSZTY NIEKFALIFIKOWALNE 

W ramach projektu nie będą finansowane: 

a) wydatki poniesione przed terminem realizacji inicjatywy lub po jej zakończeniu 

b) zakup środków trwałych 

c) nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób 

zajmujących się realizacją Inicjatywy 

d) zakup napojów alkoholowych (jest to niezgodne z art. 4 ust. 1 pkt 32 Ustawy oraz 

art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości               

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) 

e) koszty działalności/funkcjonowania organizacji/grup formalnych i nieformalnych,  

wydatki nie odnoszące się jednoznacznie do Inicjatywy. 

 

17. KRYTERIA FORMALNE 

a) Jeden Wnioskodawca złożył jeden wniosek.  

b) Wniosek został złożony w wymagalnym terminie i jest kompletny.  

c) Wnioskodawca spełnia warunki udziału w Konkursie.  

d) Wniosek został złożony zgodnie z procedurą, w tym zwłaszcza na właściwych 

formularzach.  

e) Inicjatywa jest adresowana do społeczności Miasta i Gminy Nowa Sarzyna,                 

a siedziba wnioskodawcy znajduje się na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. 

f) Harmonogram realizacji Inicjatyw i wydatkowania Dotacji, obejmuje dane 

okresowe opisane w regulaminie.  

g) Przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest prawidłowo sporządzony,               

w szczególności nie zawiera błędów rachunkowych.  

h) Kwota wnioskowanej Dotacji nie przekracza kwot określonych w regulaminie.  
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Wnioski, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne, zostaną przekazane                  

do oceny merytorycznej Komisji powołanej przez Centrum Kultury i Biblioteki w Nowej 

Sarzynie. Pozostałe wnioski podlegają odrzuceniu. 

 

18. KRYTERIA MERYTORYCZNE  

 

Komisja wybierze te Inicjatywy, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria 

merytoryczne: 

a) Rozpoznanie możliwości współpracy ze społecznością lokalną i wskazanie pól 

wykorzystania potencjału kulturowego mieszkańców 

b) prezentacja tematów dotychczas nieznanych lub mało rozpoznanych w powszechnym 

odbiorze 

c) ocena czy zadanie odpowiada na potrzeby mieszkańców, stwarza warunki                          

do wypracowania nowoczesnej oferty kulturalnej w oparciu o potencjał społeczności 

lokalnej 

d) efektywność i powszechność wykorzystania rezultatów działań (materiałów 

edukacyjnych, dokumentacji/ udostępnianie online efektów działań oraz  

dokumentacji zadania wraz z prawem do dalszego wykorzystania materiałów na 

jednej z wolnych licencji, etc.) 

e) realność przedstawionego budżetu i harmonogramu oraz adekwatność przewidzianych 

kwot do przewidywanych efektów. 
 

19. KRYTERIA SPOŁECZNE 

a) włączanie mieszkańców w realizację zadania, budowanie kapitału społecznego                                    

i sprzyjanie rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego 

b) uczestnictwo w wydarzeniu odbiorców mających utrudniony dostęp do kultury, 

osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym 

dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. 

c) współpraca przy realizacji zadania z różnorodnymi podmiotami (m.in. 

placówkami oświatowymi, opiekuńczymi, organizacjami etc.) 

przemyślany dobór działań, adekwatny do potrzeb i możliwości docelowej           

grupy odbiorców zadania. 

 

PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW I PRZYZNAWANIA 

DOTACJI 
§ 8 

1. OCENA FORMALNA  
 

Każdy wniosek złożony w Konkursie musi spełnić wszystkie kryteria formalne, które zostały 

wymienione w rozdziale Kryteria formalne, § 8 ust.17 niniejszego regulaminu, a po ich 

spełnieniu zostaną poddane ocenie merytorycznej. 
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2. OCENA MERYTORYCZNA I SPOŁECZNA 
 

a) Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez komisję. W jej skład wejdą 

członkowie powołani przez Organizatora.  

b)  Komisja pracować będzie po podpisaniu oświadczenia o bezstronności, którego 

celem jest eliminacja szeroko rozumianego konfliktu interesów.  

c) Ocena zostanie dokonana przy pomocy Karty Ocen 

d)  W ramach oceny komisja weryfikuje, czy wniosek spełnia kryteria merytoryczne. 

Przy ocenie merytorycznej brane będą pod uwagę kryteria wymienione § 7 ust.18 i 

19  niniejszego regulaminu  

e) Dla zapewnienia przejrzystości i niezależności pracy komisji, dane oceniających 

poszczególne wnioski zostaną utajnione.  

f) Na podstawie sumy otrzymanych punktów utworzona zostanie lista rankingowa. 

Najwyżej ocenione wnioski otrzymają dofinansowanie – do wyczerpania puli 

środków określonej w §7 ust. 2 (25 600 zł).  

g)  Suma punktów tworzy listę rankingową. Najwyżej ocenione wnioski otrzymują 

dofinansowanie. Kolejne wnioski tworzą listę rezerwową 

h) Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

 

JAK UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI? 

§ 9 

 

1. OGŁOSZENIE KONKURSU 

Nabór do Konkursu na Oddolne Inicjatywy, trwać będzie 

od 10 marca 2023 r. do 11 kwietnia 2023 r.  
 

a) Organizator dopuszcza dodatkowe terminy naboru w przypadku nie 

wyczerpania danej puli środków lub w przypadku zaistnienia takiej potrzeby 

wydłużenia terminu naboru.  

b) Po ogłoszeniu wyników konkursu, Organizator skontaktuje się  

z Wnioskodawcami w celu ewentualnej aktualizacji wniosku  

o dofinansowanie. Informacja ta przekazywana jest za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, przy użyciu adresu e-mailowego podanego we wniosku  

o dofinansowanie  

 

2. ZŁOŻENIE WNIOSKU 

Oferty należy zgłaszać na oryginalnym Formularzu zgłoszeniowym . Nabór zgłoszeń 

do konkursu odbywa się drogą mailową na adres: n.kostyra@ckib.eu 

Plik wypełnionego wniosku powinien nosić nazwę będącą tytułem inicjatywy 

przedstawionej do dofinansowania. 

Każdy Wnioskodawca, który złożył wniosk drogą elektroniczną, otrzyma na adres       

e-mail, z którego wysyłał projekt, informację zwrotną zawierającą potwierdzenie jego 

mailto:n.kostyra@ckib.eu
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rejestracji. W przypadku nieotrzymania takiej informacji w ciągu 24 godzin od chwili 

wysłania wniosku, należy pilnie skontaktować się w tej sprawie z Organizatorem, 

dzwoniąc pod numer telefonu : 17 24 11 571  

UWAGA! W tytule wiadomości należy wpisać tytuł inicjatywy. 

 

 

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 9 

 

1. Zgłoszenie wniosku o dofinansowanie inicjatywy jest równoznaczne 

z zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu. 

2. Kwestie nierozstrzygnięte w Regulaminie rozstrzyga dyrektor 

Centrum Kultury i Biblioteki w Nowej Sarzynie. 

3. Dodatkowe informacje na temat Konkursu na Inicjatywy Oddolne udzielane są od 

poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00 w siedzibie Biblioteki przy                    

ul. Matejki 5, oraz pod numerem telefonu 17 2411571. 

 

 

 


