
 
 

Regulamin wspierania inicjatyw lokalnych  
 w ramach projektu  „OKiS – witamy na pokładzie“ 

 
Preambuła 
Wśród mieszkańców Gminy Bierutów nie brakuje osób, które chętnie podzielą się z innymi             
swoją pasją, talentem, wiedzą i doświadczeniem. Angażowanie tych osób w realizację           
zgłoszonych pomysłów będzie wysoko oceniane podczas wyboru inicjatyw. Szczególnie         
cenne będą inicjatywy, które umożliwią integrację, wzajemne poznanie i budowanie poczucia           
wspólnoty w obrębie całej społeczności Gminy, pomiędzy mieszkańcami poszczególnych         
miejscowości, w tym inicjatywy międzypokoleniowe oraz inicjatywy stwarzające ciekawą         
ofertę kulturalno - edukacyjną dla dzieci i młodzieży.  
 
I. CELE: 

➢ Odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturalnych mieszkańców gminy 
Bierutów;  

➢ Pobudzanie i wzmacnianie aktywności kulturalnej i społecznej; 
➢ Integracja o charakterze międzypokoleniowym i lokalnym; 
➢ Budowanie koalicji i partnerskiej współpracy między mieszkańcami a OKiS         

w Bierutowie służącej lepszemu wykorzystaniu potencjału kulturalnego i społecznego        
gminy Bierutów. 
 

II. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ INICJATYWY? 
➢ Osoby indywidualne (pełnoletni mieszkańcy gminy Bierutów); 
➢ Organizacje pozarządowe; 
➢ Grupy nieformalne. 

 
III. MIEJSCE REALIZACJI: 
Projekt musi być realizowany na terenie gminy Bierutów. 
  
IV. ILE INICJATYW MOŻNA ZGŁOSIĆ? 
Wszyscy uprawnieni do udziału w projekcie mogą zgłosić jedną inicjatywę. 
  
V. TERMIN REALIZACJI 
Inicjatywy muszą być realizowane w okresie od 19 sierpnia do 12 listopada 2019 r. 
  
VI. FINANSOWANIE/BUDŻET 

➢ Projekty będą finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach          
programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2019; 

 



 

➢ Przewidywany budżet całkowity projektu: 22 000 zł.; 
➢ W ramach projektu dofinansowanych zostanie od 3 do 7 inicjatyw; 
➢ Rozliczenia księgowe inicjatyw wspartych dofinansowaniem będą realizowane przez        

księgowość OKiS w Bierutowie.  
 
VII. GDZIE SKŁADAĆ PROJEKTY INICJATYW? 
Projekty inicjatyw należy składać osobiście w sekretariacie OKiS w Bierutowie, ul.           
Przyjaciół Żołnierza 14A, 56-420 Bierutów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub             
poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.okiswbierutowie.pl  
 
VIII. TERMIN ZGŁASZANIA INICJATYW 
Pomysły na inicjatywy należy zgłaszać terminie od dnia 18 czerwca 2019 do dnia 8 lipca               
2019 do godz. 16.00 - osobiście, pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do OKiS w              
Bierutowie) lub poprzez formularz zgłoszeniowy.  
  
IX. ZASADY WYBORU INICJATYW 
Wybór inicjatyw do realizacji i dofinansowania ma charakter partycypacyjny to oznacza, że            
wyboru będą dokonywali wspólnie pracownicy OKiSu oraz autorzy zgłoszonych inicjatyw.          
Wybór przeprowadzony będzie drogą głosowania, podczas spotkania, które odbędzie się w           
dniu 11.07.2019 roku o godzinie 18:00. Wymagana jest obecność autora lub autorki            
inicjatywy lub osoby wyznaczonej do reprezentacji Wybór zostanie poprzedzony prezentacją          
zgłoszonych inicjatyw. Każdy z pomysłodawców będzie miał trzy minuty na          
zaprezentowanie swojej inicjatywy w wybranej przez siebie formule.  
W wyniku wyboru zostanie wybranych od 3 do 7 inicjatyw lokalnych, na łączną kwotę 22               
000 zł.  
Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie dopuszcza negocjacje związane z kwotą           
dofinansowania wybranych inicjatyw.  
  
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy OKiS w godzinach pracy OKiS w          
Bierutowie drogą telefoniczną (tel. 71 3146471), e-mailową kontakt@okiswbierutowie.pl lub         
osobiście.  
 
X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.  
Złożenie podpisu na wniosku traktowane będzie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie i            
wykorzystanie danych osobowych zawartych w dokumentacji konkursowej na potrzeby         
projektu, wynikającą z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr           
2016/ 679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) o ile takie dane będą ujawniane w toku naboru i w                   
związku z jego przebiegiem. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców konkursu           
mogą być opublikowane na stronie internetowej OKiS w Bierutowie         
https://okiswbierutowie.pl/ . 
Dane osobowe autorów inicjatyw przetwarzane będą przez organizatora konkursu lub          
podmioty działające na jego zlecenie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, 
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spełniających wymagania prawa polskiego i europejskiego, w celu przeprowadzenia         
konkursu i w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a w           
szczególności w celu komunikacji z autorami inicjatyw, a także ogłoszenia wyników           
konkursu, na czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, nie dłuższy niż okres, w jakim             
organizator jest zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją          
konkursu oraz wykonania zobowiązań do przechowywania dokumentacji finansowo -         
księgowej związanej z realizacją konkursu, na czas niezbędny do realizacji w/w zobowiązań.  
Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie, ul.           
Przyjaciół Żołnierza 14A, 56-420 Bierutów, NIP: 911-182-80-89 .  
Ośrodek Kultury i Sportu Bierutów zapewnia realizację uprawnień wynikających z          
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2016/ 679 z 27 kwietnia 2016 r.              
(RODO) a w szczególności umożliwia autorom inicjatyw dostęp do własnych danych           
osobowych i prawo do ich poprawiania i sprostowania, informuje autorów inicjatyw o prawie             
skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych do organu nadzorczego (Prezes Urzędu            
Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych.  
Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych autorzy inicjatyw        
powinni kierować na adres Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie, ul. Przyjaciół Żołnierza             
14A, 56-420 Bierutów z dopiskiem “Dane osobowe”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu wspierania inicjatyw lokalnych w ramach projektu „OKiS -             
witamy na pokładzie“ 
 
Wykaz kosztów kwalifikowanych inicjatyw  
 
Koszty kwalifikowalne:  
1.Wydatki związane z realizacją zadania muszą spełniać następujące warunki (łącznie):  

● niezbędne dla realizacji zadania; 
● efektywne i racjonalne; 
● poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. w danym roku budżetowym,          

w którym dofinansowanie zostało przyznane, nie wcześniej niż od 19 sierpnia 2019 r.            
do 12 listopada 2019 r.; 

● poniesione zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych; 
● udokumentowane; 
● poniesione na rzecz realizacji inicjatywy przez OKiS w Bierutowie (faktura, umowa,           

rachunek). 
 
2. Za wydatki kwalifikowane uznaje się:  

● honoraria/wynagrodzenia za działania merytoryczne i obsługę przedsięwzięcia,       
instruktorów – prowadzących warsztaty, twórców/artystów, koordynatora zadania,       
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), osób przygotowujących ewaluację i dokumentację projektu; (UWAGA!        
Do tej pozycji nie kwalifikują się płace pracowników etatowych wnioskodawcy. Są to            
wyłącznie koszty finansowane w oparciu o faktury oraz umowy zlecenia/o dzieło           
wraz z rachunkiem. UWAGA! Do tej pozycji kwalifikują się koszty delegacji i diet             
wolontariuszy uczestniczących w projekcie);  

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

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

● poligrafia – wydanie publikacji, stanowiących część zadania oraz ich dystrybucja;  
● koszty nagrań (audio i video) materiałów stanowiących część zadania;  
● scenografia i stroje: projekt, wykonanie (w tym koszt materiałów, z wyłączeniem           

zakupu gotowych strojów);  
● noclegi i wyżywienie dla uczestników przedsięwzięć organizowanych w ramach         

zadania, w tym artystów i jurorów;  

 



 

● dokumentację/rejestrację realizacji zadania (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa) –       
koszty te nie mogą przekroczyć 20% dofinansowania;  

● koszty promocji i kampanii informacyjnej (np. druki, zakup czasu antenowego,          
rozwój strony internetowej) – koszty te nie mogą przekroczyć 10% dofinansowania;  

● zakup praw autorskich lub licencji;  
● niezbędne ubezpieczenia. 

  
Formularz zgłoszeniowy – Załącznik nr 2 
 

 


