Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2021
Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Mławie
z dnia 28 maja 2021 r.

REGULAMIN
konkursu na otwarte inicjatywy kulturalne w projekcie
„Dialogiem i działaniem zmieniamy świat”
realizowanym w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom
Kultury + Inicjatywy lokalne” przez Miejski Dom Kultury w Mławie

Celem

strategicznym

programu

Narodowego

Centrum

Kultury

„Dom

Kultury

+ Inicjatywy lokalne” jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów
kultury w życie lokalnej społeczności, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału
kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie grantowym na otwarte
inicjatywy kulturalne w ramach projektu „Dialogiem i działaniem zmieniamy świat”.
Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
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i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy
lokalne 2021”
2. Konkurs zakłada przyznanie jednorazowych grantów w wysokości do 6 tys. zł,
i realizację wybranych inicjatyw w terminie od 1 sierpnia do 30 października 2021 r.
3. Zgłaszane inicjatywy mogą być realizowane przez ich autorów samodzielnie, jak
również przy współpracy z partnerami. Partnerami mogą być osoby indywidualne, jak
również różnego rodzaju organizacje, instytucje, firmy. W przypadku deklaracji
partnerstwa przy realizacji projektu koniecznie należy wpisać, jak będzie wyglądał
zakres działania partnera.
4. W projekcie dopuszczalny jest udział sponsora, ale może on wnieść do projektu
wyłącznie wkład rzeczowy. Niedopuszczalne są formy finansowania projektów
z innych źródeł.
5. Zgłaszane inicjatywy zgodnie z ideą programu powinny być także realizowane
we współpracy z Miejskim Domem Kultury w Mławie. Dom kultury zapewnia pomoc
przy wypełnieniu wniosku, jak i pomoc techniczną związaną z wykorzystaniem
posiadanej infrastruktury oraz sprzętu. Dostępność wyposażenia i pomieszczeń
należących do domu kultury należy uzgodnić z pracownikiem działu organizacji
imprez.
§ 2.
Cele konkursu
1. Tworzenie nowych form aktywności społeczno-kulturalnej dzięki wsparciu inicjatyw
oddolnych w zakresie kultury i edukacji kulturalnej.
2. Zwiększenie aktywności kulturalnej i wspieranie potencjału kulturotwórczego
mieszkańców Mławy.
3. Wykorzystanie potencjału kulturotwórczego miejsc oraz osób zamieszkujących Mławę
zidentyfikowanych podczas części diagnostycznej projektu „Dialogiem i działaniem
zmieniamy świat”
4. Zwiększenie uczestnictwa domu kultury w życiu kulturalnym mieszkańców miasta
Mława.
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§ 3.
Kto może zgłaszać inicjatywy?
1. Konkurs jest skierowany do osób zamieszkujących lub działających w Mławie.
2. Pomysły na inicjatywy mogą zgłaszać:
a) osoby indywidualne,
b) grupy nieformalne (ze wskazaniem przedstawiciela),
c) organizacje pozarządowe i związki twórcze.
3. Autorami projektów powinny być osoby pełnoletnie lub młodzież powyżej 15 roku
życia z dorosłym przedstawicielem.
4. Wnioskodawcy niepełnoletni zobowiązani są do dostarczenia pisemnej zgody rodziców
lub opiekunów prawnych na udział w konkursie – formularz stanowi załącznik nr 2
do Regulaminu.
5. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Miejskiego Domu Kultury
w Mławie.
§ 4.
Jakie inicjatywy mogą być zgłaszane?
1. Inicjatywy powinny mieć charakter kulturalny, artystyczny, kulturalno-społeczny lub
kulturalno-edukacyjny.
2. Inicjatywy nie mogą mieć charakteru komercyjnego i być nastawione na generowanie
przychodu na rzecz organizatorów wydarzenia lub innych podmiotów.
§ 5.
Nabór wniosków
1. Jeden wnioskodawca (osoba, grupa nieformalna, organizacja pozarządowa) może
zgłosić tylko jedną inicjatywę. Osoby wchodzące w skład grupy nieformalnej lub
organizacji pozarządowej nie mogą zgłaszać kolejnej inicjatywy jako osoba
indywidualna.
2. Miejski Dom Kultury będzie prowadził konsultacje dotyczące wypełniania wniosków.
Pytania

dotyczące

wniosków

można

zgłaszać

mailowo

na

adres

inicjatywy@mdkmlawa.com, telefonicznie 23 654 35 85 lub w siedzibie instytucji od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
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3. Projekty

można

zgłaszać

za

pomocą

formularza

będącego

załącznikiem

nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając jego skan na adres mailowy:
inicjatywy@mdkmlawa.com

w

tytule

wiadomości

wpisując:

„Dialogiem

i działaniem zmieniamy świat – projekt”, lub dostarczając go osobiście do recepcji
Miejskiego Domu Kultury w Mławie, ul. Stary Rynek 13 w godz. 8.00 -16.00 w formie
papierowej wraz z dołączoną wersją elektroniczną wniosku (płyta, pendrive lub poprzez
przesłanie na adres e-mailowy).
4. Wniosek należy złożyć w terminie do 15 czerwca 2021 r. Wnioski nadesłane po
terminie nie będą zakwalifikowane do konkursu.
§ 6.
Zasady wyboru inicjatyw
1. Wnioski zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez niezależną komisję
powołaną przez Dyrektora Miejskiego Domu Kultury. Pracę komisji będzie nadzorował
animator z Narodowego Centrum Kultury. Poszczególne projekty zostaną poddane
ocenie na podstawie karty oceny projektu znajdującej się w załączniku nr 4.
2. W ramach naboru dofinansowanych zostanie od 3 do 7 inicjatyw.
3. W przypadku równej liczby punktów o wyborze inicjatywy będzie decydowała kwota
wnioskowanego dofinansowania. Zostanie wybrany ten wniosek, który będzie opiewał
na mniejszą kwotę.
4. W uzasadnionych przypadkach zespół oceniający i dyrektor Miejskiego Domu Kultury
w Mławie może podjąć decyzję o zmniejszeniu lub zwiększeniu kwoty dofinasowania
inicjatywy lokalnej.
5. W sprawach spornych ostateczną decyzję o dofinansowaniu podejmuje dyrektor MDK
po konsultacji z animatorem z Narodowego Centrum Kultury.
6. Posiedzenie komisji zaplanowane jest na 17 czerwca 2021 r.
7. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
8. Ogłoszenie oficjalnych wyników naboru nastąpi najpóźniej dwa dni po posiedzeniu
komisji. Lista wybranych do realizacji inicjatyw będzie dostępna na stronie Miejskiego
Domu Kultury w Mławie www.mdkmlawa.com.
9. Zostanie utworzona lista rankingowa ze złożonych wniosków. Organizator konkursu
zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej inicjatywy z listy rankingowej w przypadku
rezygnacji wybranego wnioskodawcy.
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§ 7.
Realizacja projektu
1. Zwycięskie projekty muszą zostać zrealizowane od 1 sierpnia do 30 października
2021 r.
2. Zwycięzcy konkursu są zobligowani do złożenia pisemnego oświadczenia,
że zobowiązują się realizacji przedstawionej inicjatywy w terminie podanym we
wniosku.
3. Wyłonione projekty będą realizowane pod kierunkiem koordynatorów projektów –
wyznaczonych przez dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Mławie. Koordynatorami
projektów będą pracownicy domu kultury.
4. Koordynator z MDK będzie prowadził z autorami nagrodzonych inicjatyw rozmowy
i konsultacje dotyczące przebiegu zaplanowanych przez nich działań oraz omawiał
zakres wsparcia ze strony domu kultury. Z koordynatorem będzie można się
konsultować od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w siedzibie domu kultury,
telefonicznie lub mailowo.
5. Zwycięscy konkursu są zobligowani do przedstawienia opracowania planu inicjatywy
i przedstawienia go na piśmie przydzielonemu koordynatorowi z MDK, najpóźniej
do 5 lipca 2021 r. Plan wzoru zostanie wysłany do autorów nagrodzonych inicjatyw
na podany we wniosku adres mailowy.
6. W razie, gdyby nie można było zrealizować wydarzenia ze wzglądu na panująca
pandemię i obostrzenia, wnioskodawca zobowiązuje się przenieść swoje działania
do Internetu.
§ 8.
Finanse projektu
1. Inicjatywy

będą

finansowane

ze

środków

Narodowego

Centrum

Kultury

w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne”
2. Wnioskodawcy mogą wnosić o dowolną kwotę wsparcia, ale nie większą niż 6 tys. zł.
Środki przeznaczone na realizację projektu będą rozliczne na podstawie załączonego do
wniosku kosztorysu.
3. Wnioskodawca nie otrzymuje bezpośrednio środków finansowych. Rozliczenia
księgowe wspartych dofinansowaniem inicjatyw będą realizowane przez Miejski Dom
Kultury w Mławie.
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4. Wsparcie polega na zakupie przez Miejski Dom Kultury w Mławie wskazanych
szczegółowo we wniosku przez wnioskodawcę materiałów lub usług, których brak
uniemożliwia realizację pomysłu/ inicjatywy/wydarzenia.
5. Działania finansowe (zakupy, umowy zlecenia, umowy o dzieło) będą realizowane lub
pilotowane przez wyznaczonego pracownika Miejskiego Domu Kultury w Mławie.
Rachunki i faktury będą wystawiane na Miejski Dom Kultury oraz płatne przelewem.
W przypadku kiedy wnioskodawca sam składa zamówienie w sklepie internetowym
zobowiązany jest do zamówienia towaru z załączoną do zakupu fakturą na adres
Miejskiego Domu Kultury. Towar będzie można odebrać po przekazaniu faktury
pracownikowi znajdującemu się w danym dniu w punkcie kancelaryjnym instytucji.
6. Wsparcie nie może obejmować kosztów powstałych przed rozpoczęciem inicjatywy ani
po jej zakończeniu. Wszystkie faktury, umowy powinny być zawarte we wskazanych
we wnioskach terminach.
7. Wyklucza się:
•

dofinansowania bieżących kosztów działalności i wspomagania organizacji,

•

zakupu środków trwałych.

8. Jako koszty kwalifikowane rozumie się wydatki:
a. adekwatne do realizacji projektu,
b. racjonalnie oszacowane,
c. poniesione w terminie trwania projektu,
d. odpowiednio udokumentowane (faktura, umowa o dzieło, umowa zlecenie),
e. zgodne z zatwierdzonym kosztorysem,
f. na zakupy rzeczowe (np. artykuły biurowe), jedynie gdy będą one wykorzystane i
zużyte podczas realizacji projektu.
➢ Koszty kwalifikowane załącznik nr 3 do Regulaminu.
§ 9.
Sprawozdawczość
1. Realizatorzy
z

projektów

wykonywanych

zobowiązani

działań

w

są

ramach

do

złożenia

sprawozdania

(wzór

sprawozdania

projektu

z wykonywanych działań załącznik nr 5) do 7 dni po zakończeniu projektu.
Sprawozdanie

należy

dostarczyć

koordynatorowi

z ramienia MDK i złożyć je w siedzibie instytucji.
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swojego

projektu

§ 10.
Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie

prawo do

wprowadzania zmian

w Regulaminie.
§ 11.
Dane osobowe
1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do wyrażenia na piśmie zgody na filmowanie
i fotografowanie swoich wydarzeń, stanowiących realizację projektu konkursowego
2. Organizator, pozyskując dane osobowe uczestników konkursu zobowiązuje się do
przestrzegania ustawy z dnia 10 maja 2018 r. – o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.
U. z 2018., poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. – w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 s.
3. W tym celu Organizator informuje uczestników konkursu o zasadach przetwarzania ich
danych osobowych dla potrzeb organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu (klauzula
informacyjna znajduje się w Formularzu zgłoszeniowym). Jednocześnie Organizator
informuje, iż wymagana jest zgodna na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
udziału w Konkursie czy jego promocji, w tym zgoda na publikację wizerunku.
W przypadku braku zgody Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w konkursie.
4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest Miejski
Dom Kultury w Mławie.
5. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników niniejszego konkursu
będą przez niego przetwarzane w celu:
a. realizacji konkursu,
b. wyłonienia zwycięzców konkursu,
c. publicznego poinformowania o wynikach konkursu
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6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia
udział w konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych
osobowych oraz do ich poprawiania.
§ 12.
Załączniki do Regulaminu
1. Formularz zgłoszeniowy – wzór wniosku
2. Zgoda osoby niepełnoletniej na udział w konkursie
3. Koszty kwalifikowane
4. Wzór karty oceny projektu
5. Wzór sprawozdania z wykonanych działań
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