
                                                                         

 

REGULAMIN KONKURSU 

„INICJATYWY LOKALNE” 

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Ostroróg do wzięcia udziału w konkursie na 

najciekawsze inicjatywy edukacyjno – animacyjne w obszarze kultury. Jeżeli masz pomysł na 

organizację warsztatów, koncertu, wystawy, spotkania autorskiego lub innego wydarzenia 

kulturalnego, ten konkurs jest dla Ciebie! Zapoznaj się z niniejszym regulaminem a następnie 

złóż wniosek.  

 

Masz pytania do regulaminu konkursu? Potrzebujesz pomocy w wypełnianiu wniosku? 

Czekamy na Ciebie w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg! 

 

1. Organizator 

1) Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostroróg, zwana dalej 

Biblioteką. 

 

2. Cele konkursu  

1) Inicjowanie i pogłębianie współpracy pomiędzy Biblioteką a społecznością lokalną.  

2) Poszerzanie oferty kulturalnej, odkrywanie nowych obszarów zainteresowania i wspieranie 

oddolnych inicjatyw edukacyjno-animacyjnych realizowanych przez mieszkańców Ostroroga. 

3) Dotarcie i objęcie edukacją kulturalną osób nie korzystających dotychczas z oferty 

Biblioteki.  

 

3. Zakres konkursu 

1) Konkurs jest ukierunkowany na współpracę z przedstawicielami i liderami lokalnej 

społeczności. Ma za zadanie wspierać odkrywanie talentów, wzmacniać potencjał artystyczny 

mieszkańców i odkrywać nowe miejsca, mogące stać się elementem działań kulturalnych. 

2) Tematem konkursu są wszelkie inicjatywy z zakresu bardzo szeroko rozumianej kultury, 

czyli: działania artystyczne, poświęcone dziedzictwu kulturowemu, edukacyjne i integracyjne. 

3) Inicjatywy muszą być realizowane na terenie gminy Ostroróg. 

 

4. Kto może zgłosić swój pomysł?  

1) Inicjatywę mogą zgłosić:  

 -osoby indywidualne – mieszkańcy gminy Ostroróg, wyłącznie osoby pełnoletnie, 

 -grupy nieformalne – mieszkańcy gminy Ostroróg, minimum 3 osoby w tym co najmniej 1 

osoba pełnoletnia,  

-grupy formalne (stowarzyszenia, instytucje oświatowe, kluby sportowe, organizacje religijne 

działające na terenie gminy Ostroróg), 

-organizacje/instytucje w ramach zawiązanego partnerstwa “Działaj z Nami”.  

2) Wnioskodawcy niepełnoletni powinni załączać podpisaną zgodę rodziców lub opiekunów 

prawnych na udział w Konkursie.   



                                                                         

3) Wszyscy uprawnieni do udziału w konkursie mogą zgłosić do konkursu jedną inicjatywę.  

 

5. Termin realizacji inicjatyw 

1)  Inicjatywy lokalne mogą być realizowane w terminie od 1 stycznia do 15 grudnia 2023 roku.   

 

6. Jak zgłosić inicjatywę? 

1) Pomysły na inicjatywy należy zgłosić za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do 

regulaminu, dostępnego na stronie https://biblioteka.ostrorog.pl/    oraz w Bibliotece. 

2) Wypełnione formularze należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do 4 listopada 2022 

roku do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg. 

Decyduje data wpływu. 

 

7. Wybór inicjatyw?  

1) Wybór inicjatyw nastąpi pomiędzy 5.11.2022 a 8.11.2022 r. 

2) Wybór inicjatyw do realizacji będzie odbywał się w dwóch etapach:  

a) I ETAP OCENA FORMALNA, której dokona powołana komisja w skład której wejdzie 

dyrektor oraz dwóch pracowników Biblioteki w oparciu o następujące kryteria formalne:  

-projekt został wypełniony na właściwym formularzu wniosku w sposób czytelny i kompletny,  

-wniosek wpłynął w wyznaczonym terminie,  

-projekt został przygotowany przez uprawnionego wnioskodawcę,  

-wnioskodawca złożył tylko jeden wniosek,  

-inicjatywa będzie realizowana na terenie gminy Ostroróg,  

-termin realizacji inicjatywy jest zgodny z terminem wskazanym w regulaminie konkursu,  

-wnioskowane dofinansowanie obejmuje tylko koszty kwalifikowane.  

b) II ETAP OCENA MERYTORYCZNA Inicjatywy, które przejdą pozytywnie weryfikację 

formalną zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez powołaną komisję, w skład 

której wejdą:  

- po jednym przedstawicielu wnioskodawcy inicjatywy,  

- Dyrektor Biblioteki.  

Podczas oceny merytorycznej projektów będą brane pod uwagę następujące kryteria:  

- inicjatywa wynika z potrzeb zdefiniowanych w „Diagnozie potrzeb czytelniczych”, 

- współpraca społeczności lokalnej przy planowaniu i realizacji inicjatywy,   

- wykorzystanie zasobów lokalnych,   

- wartość artystyczna oraz jakość proponowanych działań,   

2)  Komisja konkursowa wybierze inicjatywy do realizacji. 

3) Przedstawiciel Wnioskodawcy nie będzie mógł głosować na Inicjatywę, którą reprezentuje.   

4) Wyniki konkursu ogłoszone zostaną dnia 8 listopada 2022 r. i opublikowane na stronie 

https://biblioteka.ostrorog.pl/. 

5) Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.   

https://biblioteka.ostrorog.pl/
https://biblioteka.ostrorog.pl/


                                                                         

  

8. Postanowienia końcowe 

1) Zgłoszenie projektu do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu i oświadczeniem, że zgłoszony w konkursie projekt jest autorskim pomysłem. 

2) Złożenie podpisu na wniosku równoznaczne jest z wyrażaniem zgody na przetwarzanie i 

wykorzystywanie przez Bibliotekę danych osobowych zawartych w dokumentacji 

konkursowej, wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.   

3) Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu i 

zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, 

w których uprzednio opublikował regulamin konkursu. 

4) We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje organizator. 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu w ramach kierunku interwencji  

2. Wniosek o dofinansowanie Inicjatywy lokalne 


