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REGULAMIN KONKURSU NA INICJATYWY LOKALNE W RAMACH PROGRAMU 

DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2021 

„Masz pomysł? Działaj!” 

I Cele konkursu:  

• Odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych mieszkańców Gminy 

Poniatowa 

• Rozbudzanie kreatywności, aktywności społecznej i twórczej społeczności lokalnej 

oraz inicjowanie i wspólna realizacja działań kulturalnych, których uczestnikami 

będą mieszkańcy Gminy Poniatowa  

• Wykorzystanie wyników diagnozy oczekiwań społeczności Gminy Poniatowa w 

odniesieniu do działań CKPiT, aby objąć działaniami osoby dotychczas nie 

korzystające z oferty Centrum Kultury 

II Postanowienia ogólne:  

1. Regulamin określa zasady przebiegu i organizacji konkursu „Masz pomysł? 

Działaj!” na przedsięwzięcia kulturotwórcze, które zostaną zrealizowane w 

społeczności lokalnej,  a ich uczestnikami będą mieszkańcy Gminy Poniatowa. 

2. Założeniem konkursu jest wyłonienie i realizacja na terenie Gminy Poniatowa 

najciekawszych inicjatyw (projektów) zgłoszonych przez działające lokalnie osoby 

fizyczne, grupy nieformalne (osoby indywidualne nigdzie nie zrzeszone) i formalne 

(np. organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich), których pomysły z 

obszaru kultury zakładać będą aktywny udział mieszkańców.  

3. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej ul. 

Fabryczna 1, 24-320 Poniatowa.   

4. Konkurs stanowi element realizowanego przez CKPiT w Poniatowej projektu pt. 

„Masz pomysł? Działaj!” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum 

Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021. 
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II. Zasady uczestnictwa w konkursie:  

1. Zgłoszone pomysły muszą być powiązane z diagnozą potrzeb kulturalnych 

mieszkańców Poniatowej, tj. nawiązywać do opracowanej i udostępnionej Diagnozy 

i stanowić odpowiedź na co najmniej jeden ze zdiagnozowanych potencjałów. 

Diagnoza dostępna jest w na stronie www.ckpit.poniatowa.pl oraz w formie 

papierowej w siedzibie CKPiT. 

2. Rekomendacje wynikające z przeprowadzonej diagnozy: 

a) Zwiększenie oferty kulturalnej skierowanej przede wszystkim do młodzieży. 

b) Stworzenie oferty kulturalnej skierowanej do osób z niepełnosprawnościami.  

c) Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, szczególnie wśród młodzieży i osób z 

niepełnosprawnościami. 

d) Nauka języków obcych dla różnych grup wiekowych. 

e) Działania związane ze zdrowiem i życiem mieszkańców, np. warsztaty zdrowego 

żywienia, kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

f) Zajęcia i warsztaty, których aktualnie nie ma w ofercie CKPiT i Klubów Kultury na 

terenie gminy. 

g) Działania promujące lokalne tradycje na terenie gminy Poniatowa i okolicznych wsi 

(np. tradycje kulinarne). 

h) Działania związane z wykorzystaniem potencjału turystycznego i promocją gminy 

Poniatowa. 

i) Łączenie oferty kulturalnej z aktywnym wypoczynkiem. 

j) Wykorzystanie potencjału różnych miejsc znajdujących się na terenie gminy 

Poniatowa do realizacji projektów. 

k)  Objęcie wsparciem organizacyjnym i finansowym istniejących grup artystycznych, 

np. kół gospodyń wiejskich, zespołów muzycznych, wokalnych, czy też innych grup 

nieformalnych i osób mających potrzebę bycia aktywnym społecznie. 

l)  Wyjście z ofertą poza mury CKPiT, w tym organizacja różnych inicjatyw łączących 

elementy kultury i rekreacji. 

 

http://www.ckpit.poniatowa.pl/
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3. Ocenie będą podlegać wnioski o dofinansowanie inicjatyw lokalnych (projektów) 

z obszaru kultury, złożone na specjalnym formularzu konkursowym (załącznik nr 2 

do regulaminu) do 15 czerwca 2021. Formularze dostępne są na stronie 

www.ckpit.poniatowa.pl lub w biurze CKPiT. Formularz można dostarczyć w formie 

skanu formularza (opatrzonego podpisem) przesłanego na adres mailowy: 

biuro@ckpit.poniatowa.pl lub w formie papierowej do biura CKPiT (ul. Fabryczna 1 

w Poniatowej). 

4. Przewidywany całkowity budżet projektu 22 000,00 zł, koszty realizacji jednego 

pomysłu kulturalnego, nie mogą przewyższać kwoty 7 000 zł brutto. 

5. Termin realizacji inicjatyw: od 30 lipca do 15 października  2021. 

6. Realizacja zgłoszonego projektu kulturalnego odbywa się przy wsparciu 

pracowników merytorycznych Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej. 

7. Po wyłonieniu najlepszych projektów, autorzy otrzymują możliwość sfinansowania 

zgłoszonego pomysłu, za pośrednictwem Centrum Kultury Promocji i Turystyki w 

Poniatowej w ramach wnioskowanych środków, zgodnie z zaakceptowanym przez 

Organizatora i Narodowe Centrum Kultury kosztorysem. Przyznanie środków 

finansowych zależne jest od decyzji Narodowego Centrum Kultury.  

8. Rozliczenia księgowe wspartych dofinansowaniem inicjatyw będą realizowane 

przez księgowość Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej. 

9. Realizacja projektu może odbywać się w Centrum Kultury Promocji i Turystyki 

w Poniatowej, w Klubach Kultury lub w zaproponowanych miejscach w Gminie 

Poniatowa.  

10. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na zamieszczanie nadesłanego 

pomysłu/projektu na stronie internetowej CKPiT oraz we wszelkich publikacjach 

i innych mediach związanych z organizacją Konkursu.  

11.  Wnioski złożone po terminie nie będą objęte procedurą konkursową.  

12.  Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z respektowaniem Regulaminu.  

13. Na etapie oceny formalnej inicjatyw nastąpi weryfikacja dotycząca kwalifikowalności 

kosztów.  

http://www.ckpit.poniatowa.pl/
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14. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu wraz z rozstrzyganiem kwestii 

spornych, a także zagadnień nie sprecyzowanych przysługuje Organizatorowi. Od 

podjętych przez Organizatora decyzji nie ma trybu odwołania.  

 IV. Wybór inicjatyw do realizacji:  

1. O wyborze zwycięskich inicjatyw decyduje powołana Komisja Konkursowa. 

2. W ramach konkursu dofinansowanie uzyska minimum 3, maksymalnie 7 inicjatyw.  

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wyboru kolejnego wniosku z listy 

rezerwowej, w przypadku rezygnacji wybranego Wnioskodawcy z realizacji 

zgłoszonej inicjatywy. 

4. O kwocie dofinansowania wybranych inicjatyw ostatecznie zdecyduje Komisja 

Konkursowa. CKPiT dopuszcza negocjacje związane z kwotą dofinansowania 

wybranych inicjatyw.  

VII. Przebieg konkursu:  

1. Składanie projektów do oceny – do 15 czerwca 2021 r.  

2. Ogłoszenie oficjalnych wyników – zwycięskich inicjatyw nastąpi 19 czerwca 2021.  

3. Informacja o wyłonionych pomysłach/projektach kulturalnych zostanie 

opublikowana na stronie internetowej CKPiT. 

4. Wybrane projekty będą realizowane w terminie: od 30 lipca do 15 października  

2021, rozliczenie projektów do 15 listopada 2021r. 

5. Wykaz kosztów kwalifikowalnych inicjatyw określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.  

 


