
Najważniejszym celem projektu ,, Kultura dla Ciebie‘’ jest inicjowanie i wspomaganie działań służących społeczności lokalnej w odkrywaniu i rozwijaniu

potencjału kapitału kulturowego mieszkańców miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą. 

Projekt ukierunkowany jest na bezpośrednią i bliską współpracę instytucji kultury z przedstawicielami społeczności lokalnej,

odkrywanie nowych form kulturalnych i wzmacnianie potencjału społecznego, którego efektem będzie stworzenie wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej. 

Organizator i finanse 

Organizatorem konkursu i naboru wniosków w ramach  projektu ,, Kultura dla Ciebie”  jest Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą. 

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020. 

Cele 

a) odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych realizowanych przez mieszkańców miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą w sposób nieformalny 

b) edukacja kulturowa 

c) pobudzanie i wzmacnianie aktywności społecznej 

d) integracja lokalności społecznej o charakterze międzypokoleniowym i lokalnym 

e) budowanie koalicji i współpracy między mieszkańcami a MGOK-iem 

f) zagospodarowanie zasobów i przestrzeni publicznej w konsekwencji podejmowanych działań w ramach projektu 

Co można a czego nie można zrealizować 

Nabór pozwala aplikować o realizację wszelkich inicjatyw lokalnych które opierają się na szeroko rozumianej działalności kulturalnej.

Powinny one angażować grupę mieszkańców lub w przypadku inicjatywy jednoosobowej- powinny służyć możliwie dużej grupie mieszkańców. 

Inicjatywy muszą wpisywać się w cele projektu ,,Kultura dla Ciebie” i odpowiadać na potrzeby kulturowe mieszkańców miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą, 

określone w Diagnozie zasobów, oczekiwań i potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, wykonanej na potrzeby projektu. 

W ramach niniejszego naboru nie mogą być realizowane: wydarzenia sportowe, rozrywkowe, mające na celu tylko rozrywkę oraz istniejące już wydarzenia cykliczne. 

Program adresowany jest do: 

Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta i gminy Nowe Miasto. Wnioski składać mogą: 

a) grupy nieformalne ( minimum trzy osoby, w tym co najmniej jedna osoba pełnoletnia) 

b) osoby fizyczne ( warunek: dołączenie listy minimum 5 współpracujących osób) 

Zasadą naczelną jest realizacja inicjatyw oddolnych mieszkańców, dlatego też z naboru wyłączone są firmy, instytucje, szkoły, stowarzyszenia. 

Termin realizacji : 

Inicjatywy muszą być realizowane w okresie 1 sierpnia – 31 października 2020 

Finansowanie / Budżet 

a) Projekty będą finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury 

b) Przewidywany budżet całkowity projektu: 23100 zł. 

c) W ramach projektu dofinansowanych zostanie od 3 do 7 inicjatyw. 

d) Maksymalna kwota dofinansowania jednej inicjatywy – 7 000 zł. 

e) Rozliczenia księgowe wspartych dofinansowaniem inicjatyw będą realizowane przez księgowość MGOK-u. 

f) W ramach projektu nie przewiduje się wynagrodzeń dla autorów projektu. 

Składanie projektu i konsultacja 

a) Projekty należy składać osobiście w MGOK-u, pocztą ( decyduje data wpływu do instytucji) oraz emailem na adres mgok@nowemiasto.pl 

b) Rozpatrywane będą projekty inicjatyw złożone na oryginalnym formularzu zgłoszeniowym( do pobrania ze strony internetowej lub w formie papierowej w MGOKu) 

c) Istnieje możliwość indywidualnej konsultacji merytorycznej i ekonomicznej w MGOKu, po uprzednim umówieniu spotkania. 

Otwarte spotkanie dla beneficjentów odbędzie się 22.07.2020 o godz. 16.30 w MGOKu  

Termin zgłaszania inicjatyw 

Wypełnione, kompletne wnioski na inicjatywy należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 29.07.2020 roku. 

Zasady wyboru inicjatyw 

Wybór inicjatyw do realizacji i dofinansowania ma charakter 2 etapowy. 

I etap 

1. Ocena formalna ( zgodność inicjatywy z założeniami programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020 oraz niniejszego Regulaminu,

której dokonają: przedstawiciel Narodowego Centrum Kultury oraz pracownik MGOK-u 

2. Dopuszcza się poprawienie błędów formalnych wskazanych przez MGOK do dnia 29.07.2020 roku. 

II etap 

1. Inicjatywy, które przejdą pozytywną weryfikację formalną zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez komisję powołaną przez dyrektora MGOKu, 

w skład której wchodzić będą: przedstawiciel Narodowego Centrum Kultury oraz pracownicy MGOK-u.

2. Lista przyjętych do realizacji inicjatyw zostanie ogłoszona do 30.07.2020 i zamieszczona na stronie www.nowemiasto.pl oraz na profilu MGOK-u  w mediach społecznościowych. 

3. Wybór komisji jest ostateczny. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu   ,, Kultura dla Ciebie’’ 

Koszty kwalifikowane: 

1. Wydatki związane z realizacją zadania muszą spełniać następujące warunki ( łącznie): 

a. niezbędne dla realizacji zadania 

b. efektywne i racjonalne 

c. poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. w danym roku budżetowym w którym dofinansowanie zostało przyznane, nie wcześniej, niż z dniem 01.08.20202r. 

d. poniesione zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 

e. udokumentowane 

f. poniesione na rzecz realizacji inicjatywy przez MGOK 

Podstawą do rozliczenia są: faktura, umowa, rachunek wystawione na MGOK w Nowym Mieście, po uprzedniej konsultacji z pracownikiem MGOKu wyznaczonym na opiekuna projektu 

2. Za wydatki kwalifikowane uznaje się: 

a. honoraria / wynagrodzenia za działania merytoryczne i obsługę przedsięwzięcia, instruktorów – prowadzących warsztaty/twórców/ artystów, redaktorów i autorów tekstów do publikacji,

członków jury, konferansjerów i osób prowadzących ( np. koncerty, spotkania z artystami), tłumaczy, opiekunów dzieci, osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie, pracowników obsługi technicznej

przedsięwzięć w ramach zadania ( scena, nagłośnienie, oświetlenie, nagranie, strojenie instrumentów, dokumentacja – z wyłączeniem kosztów sprzątania 

b. zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć warsztatowych oraz przedsięwzięć artystycznych, z wyłączeniem zakupu środków trwałych, 

c. koszty podróży/ transportu: uczestników warsztatów, artystów i innych osób związanych z realizacją zadania, scenografii, instrumentów, elementów wyposażenia technicznego/ sceny 

d. poligrafia – wydanie publikacji, stanowiących części zadania oraz ich dystrybucja 

e. koszty nagrań( audio i video) materiałów stanowiących części zadania 

g. scenografia i stroje: projekt, wykonanie ( w tym koszt materiałów) 

h. noclegi i wyżywienie dla uczestników przedsięwzięć organizowanych w ramach zadania, w tym artystów i jurorów 

i. dokumentacja/ rejestracja realizacji zadania ( filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa) – koszty te nie mogą przekroczyć 10 % dofinansowania 

j. kampanii informacyjnej ( np. druki, zakup czasu antenowego, rozwój strony internetowej) koszty te nie mogą przekroczyć 10 % dofinansowania 

k. zakup praw autorskich lub licencji 

l. niezbędne ubezpieczenia

Regulamin naboru wniosków na realizację inicjatyw lokalnych w ramach projektu

,, Kultura dla Ciebie‘’ sfinansowanego ze środków programu  Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2020

organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. 


