
REGULAMIN KONKURSU NA INICJATYWY LOKALNE 

 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady organizacji konkursu na najciekawsze inicjatywy lokalne

w Gminie Przyłęk .      

2. Konkurs  jest  częścią  projektu  „Biblioteka  zawsze  łączy”,  realizowanego  przez

Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyłęku w ramach programu Narodowego Centrum

Kultury  BLISKO,  dofinansowanego  ze  środków  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa

Narodowego.

3. Organizatorem  i  koordynatorem  Konkursu  jest  Gminna  Biblioteka  Publiczna  w

Przyłęku, Lipiny 30, 26-704 Przyłęk. 

4. Celem konkursu jest: 

• wzmocnienia  roli  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Przyłęku  jako  instytucji

kulturotwórczej;

wspieranie  oddolnych  inicjatyw  kulturotwórczych  i  projektów  edukacyjno-

animacyjnych;

• nawiązanie  i  pogłębienie  współpracy  z  aktywnymi  społecznie  i  kulturalnie

mieszkańcami Gminy Przyłęk;

• wspólna realizacja zgłoszonych pomysłów inicjatyw lokalnych; 

• rozwój czytelnictwa.

5. W naborze wniosków na inicjatywy oddolne można zgłaszać pomysły wpisujące się

w  obszar  działań  edukacyjno-  animacyjnych  przyczyniających  się  do  rozwoju

aktywnego  czytelnictwa  i  uczestnictwa  kulturze  społeczności  lokalnej  Gminy

Przyłęk.

6. Wnioskodawcą  mogą  być  mieszkańcy  Gminy  Przyłęk,  występujący  jako  grupa

nieformalna, osoba prywatna lub organizacja pozarządowa.



7. Jeden Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek. 

8. Wybrane inicjatywy muszą spełniać następujące warunki: 

• autorski pomysł Wnioskodawcy wynika z konkretnych potrzeb; 

• skierowany jest do mieszkańców Gminy Przyłęk i realizowany na jej terenie.

• posiada  jasno  określony  cel;  dobrze  zaplanowane  działania,  skierowane  do

określonej  grupy  odbiorców;  kwalifikowane  koszty  realizacji  (załącznik  nr  1  do

niniejszego regulaminu); 

• wykorzystuje zasoby lokalne (ludzi, organizacji, przestrzeni, infrastruktury); 

• inicjatywa nie może mieć charakteru komercyjnego (od uczestników nie mogą być

pobierane żadne opłaty);

• ukierunkowane na działania promujące czytelnictwo. 

Organizacja Konkursu 

1. Kwota przeznaczona na realizację zwycięskich inicjatyw w ramach konkursu wynosi

25 000 zł. 

2. W  ramach  konkursu  wybrane  i  zrealizowane  zostaną   projekty  edukacyjno–

animacyjne z inicjatywy społeczności lokalnej.

3. Wydatki związane z realizacją projektu inicjatywy muszą spełniać warunek kosztu

kwalifikowanego zgodnie z katalogiem Narodowego Centrum Kultury (załącznik nr 1

do niniejszego Regulaminu).

4. W  uzasadnionych  przypadkach  oceniający  wnioski  mogą  zmniejszyć  kwotę

dofinansowania.

5. Wydatki  muszą  zostać  poniesione  w okresie  wskazanym w regulaminie  czyli  w

okresie od 01.04.2023 do 30.09.2023r. Wydatki muszą być całkowicie zatwierdzone

przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyłęku.



6. Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Przyłęku  zapewnia  Wnioskodawcy  wsparcie

merytoryczne,  promocyjne  i  infrastrukturalne  przez  cały  czas  trwania  realizacji

projektu. 

Tryb i termin zgłaszania inicjatyw 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie podpisanego wniosku o dotację

na  udostępnionym  formularzu,  w  formie  papierowej  drogą  pocztową  na  adres

Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku Lipiny 30, 26-704 Przyłęk,  osobiście w

siedzibie Biblioteki od poniedziałku do środy w godz. od 8:30 do 18:00; od czwartku

do soboty w godzinach:8:30-16:30 w kopercie z adnotacją „Konkurs na inicjatywy

lokalne”, lub złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: gbpprzylek@gmail.com 

2. Wnioski o dofinansowanie należy składać do 28.02.2023r. (decyduje data wpływu). 

3. Wnioski złożone po terminie określonym  nie będą rozpatrywane. 

4. Rozpatrywane będą projekty złożone na oryginalnym formularzu zgłoszeniowym. 

5. Formularz wniosku wraz z załącznikami będzie do pobrania na stronie internetowej

Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku: gbp.przylek.pl

6. Złożenie  wniosku  w  konkursie  jest  jednoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  na

przetwarzanie i wykorzystywanie danych w celu realizacji zadania.

7. Wybór inicjatyw nastąpi do 15.03.2023r.

8. Informacja  o  wynikach  konkursu  zostanie  podana  do  publicznej  wiadomości  na

stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku do dnia 16.03.2023r.

Komisja konkursowa i kryteria oceny 

1. Oceny  i  wyboru  zgłoszonych  do  Konkursu  projektów  inicjatyw  dokona  Komisja

Konkursowa. W składzie:

– przedstawiciele Organizatora

– przedstawiciele Partnerów



– przedstawiciele czytelników

2. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem zadania do realizacji.

3. Zgłoszone  wnioski  poddane  zostaną  w  pierwszym  etapie  ocenie  formalnej,

prowadzonej przez Komisję Konkursową. 

4. Wnioski, których zgłoszenia będą posiadały błędy formalne, zostaną odrzucone.

5. Pomysły,  które  przejdą  pozytywnie  ocenę  formalną,  poddane  zostaną  ocenie

merytorycznej. 

6. Ocenę formalną otrzymają zgłoszenia spełniające łącznie następujące warunki: 

• zgłoszenia złożone w terminie podanym w niniejszym regulaminie; 

• zgłoszenia kompletne, składające się z poprawnie wypełnionego formularza .

• zgłoszenia sporządzone na właściwym formularzu; 

• zgłoszenia opatrzone podpisem, 

• zgłoszenia, w których okres realizacji pomysłu mieści się w terminach określonych

w niniejszym regulaminie. 

7. Kryteria oceny punktowej wniosku

LP. KRYTERIUM OPIS PUNKTACJA 

1 OCENA
MERYTORYCZNA 

• rozpoznanie  możliwości  współpracy  ze
społecznością  lokalną  i  wskazanie  pól
wykorzystania  potencjału  kulturowego
mieszkańców; 

• ocena  czy  zadanie  odpowiada  na
potrzeby mieszkańców, stwarza warunki
do  wypracowania  nowoczesnej  oferty
kulturalnej  w  oparciu  o  potencjał
społeczności lokalnej; 

• koncepcja  wykorzystania  posiadanych
zasobów infrastrukturalnych, kadrowych
i  adaptacji  przestrzeni  publicznej  na
potrzeby realizacji zadania

• ukierunkowane na działania  promujące
czytelnictwo
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2 OCENA
SPOŁECZNA

• włączanie  mieszkańców  w  realizację
zadania,  budowanie  kapitału
społecznego  i  sprzyjanie  rozwojowi
społeczeństwa obywatelskiego; 

• wyrównywanie  szans  w  dostępie  do
kultury, 

• uwzględnienie  możliwości  udziału  w
zadaniu  osób  ze  szczególnymi
potrzebami, o których mowa w ustawie
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostępności  osobom ze szczególnymi
potrzebami  w  tym  osobom  z
niepełnosprawnościami. 
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3 OCENA
ORGANIZACYJNA

• realność  przedstawionego  budżetu  i
harmonogramu  oraz  adekwatność
przewidzianych  kwot  do
przewidywanych efektów; 

• doświadczenie  wnioskodawcy  w
działaniach  podejmowanych  na  rzecz
społeczności lokalnych
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8. Ostateczną  decyzję  o  przyznaniu  środków  finansowych  podejmuje  Gminna

Biblioteka Publiczna w Przyłęku. 

Realizacja projektu 

1. Realizowany projekt musi być aktywnie promowany w społeczności lokalnej.

2. Wszystkie materiały promujące zadanie muszą spełniać wymogi formalne projektu

BLISKO i muszą zostać wcześniej zaakceptowane przez Bibliotekę.

3. Każda grupa realizująca projekt jest zobowiązana do przygotowania dokumentacji

filmowej  lub  zdjęciowej  z  realizacji  projektu  .  Dokumentacja  ta  zostanie

opublikowana na stronie internetowej Biblioteki.

4. W ramach zadania nie można finansować prac remontowych i modernizacyjnych

budynków i obiektów. 

5. Dofinansowanie, nie może być przeznaczone na pokrycie: 

1) wydatków inwestycyjnych; 

2) zakupu środków trwałych kwalifikowanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września

1994 r. o rachunkowości, tj. rzeczowych aktywów trwałych i zrównanych z nimi, o

przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletnych,

zdatnych do użytku i przeznaczonych na potrzeby jednostki –  niezależnie od ich

wartości jednostkowej; 



3) zakupu  wartości  niematerialnych  i  prawnych  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  29

września 1994 r.  o rachunkowości,  tj.  nabytych przez jednostkę,  zaliczanych do

aktywów  trwałych,  praw  majątkowych  nadających  się  do  gospodarczego

wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż

rok,  przeznaczonych  do  używania  na  potrzeby  jednostki  –  niezależnie  od  ich

wartości jednostkowej. 

6. Realizacji  zadań  określonych  w  konkursie  może  towarzyszyć  realizacja  nagrań

audio/video,  rejestracja  spektakli,  wydanie  publikacji,  audiodeskrypcja,

przygotowanie  filmów  w  PJM/SJM/SKOGN,  przygotowanie  aplikacji  mobilnej.

Działania  te  nie  mogą  być  realizowane  jako  odrębne  zadanie  ani  stanowić

głównego/dominującego elementu zadania. Wykluczona jest odpłatna dystrybucja

publikacji, aplikacji mobilnej czy nagrań towarzyszących realizacji zadania w trakcie

i po jego zakończeniu1. 

7. W ramach  konkursu,  instrumentu  wykonawczego  NPRCz 2.0.,  nie  jest  możliwe

finansowanie działań obejmujących część prac nad realizacją publikacji i nagrań, o

których  mowa  w  ust.  6,  w  wyniku  których  w  terminie  realizacji  zadania  nie

powstanie finalna publikacja/nagranie. 

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy  Regulamin  będzie  dostępny  na  stronie  internetowej  gbp.przylek.pl  w

sposób umożliwiający jego pobranie. 

2. Zasady udziału i przebiegu Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin 


