
 

 

 

 

 

 

Zadanie realizowane ze środków finansowych z budżetu Priorytetu 4 Kierunek interwencji 4.1 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w latach 2021-2025 

 BLISKO- BIBLIOTEKA / LOKALNOŚC / INICJATYWY / SPOŁECZNOŚĆ / KOOPERACJA / ODDOLNOŚĆ 

 

Regulamin konkursu na inicjatywy oddolne w projekcie pt. ,, KOALICJA NA RZECZ KULTURY” w 

ramach programu „BLISKO” finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 

 

 

 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem i koordynatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna w Bisztynku. 

2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia oraz uczestniczenia w 

konkursie na realizację inicjatywy kulturalno-edukacyjnej w ramach Zadania „KOALICJA NA RZECZ 

KULTURY’’. 

3. Celem konkursu jest: 

 promowanie i rozwój czytelnictwa, 

 realizacja działań wzmacniających rolę Biblioteki Publicznej jako ‘’trzeciego miejsca’’-miejsca 

spędzania czasu wolnego poza domem i pracą,  

 pobudzenie aktywności społecznej różnych grup wiekowych mieszkańców miasta i gminy 

Bisztynek, 

 zachęcenie do aktywnego współtworzenia wydarzeń społecznych i kulturalnych, 

 zaspokojenie zgłoszonych w diagnozie potrzeb mieszkańców, 

 zagospodarowanie zasobów lokalnych (naturalnych, społecznych) do tworzenia nowych form 

edukacji kulturalnej i czytelniczej, 

 

 

 

 



Uczestnicy konkursu 

1. Wniosek zawierający pomysł na inicjatywę kulturalną mogą składać: 

a) grupy formalne ( stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich) 

b) grupy nieformalne ( grupa min.5 osób z co najmniej jedną osobą pełnoletnią) 

2. W konkursie nie mogą brać udziału Partnerzy Biblioteki Publicznej w Bisztynku, współpracujący 

podczas realizacji projektu ‘’Koalicja na rzecz kultury’’. 

3. Wnioski mogą składać wyłącznie mieszkańcy gminy i miasta Bisztynek. 

4. Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek. 

5. Pomysł wnioskodawcy powinien być autorski. 

Miejsce i czas realizacji inicjatyw 

1. Miejscem realizacji inicjatyw jest teren miasta i gminy Bisztynek. 

2. Realizacja projektów musi nastąpić w terminie 30.04-30.10.2023. 

Obszar zgłaszanych projektów 

Preferowane inicjatywy: 

1. Oryginalne, dotyczące działań z promocji czytelnictwa, polegające na angażowaniu grup 

społecznych (seniorów, dzieci wraz z rodzicami, młodzież). 

2. Organizowanie działań w szczególności spotkań autorskich z pisarzami, warsztatów, koncertów, 

wystaw dla różnych grup wiekowych. 

Organizacja konkursu 

1. W ramach konkursu wybrane i zrealizowane zostaną 3 projekty edukacyjno-animacyjne wybrane 

ze zgłoszonych inicjatyw społeczności lokalnej. 

2. Maksymalna kwota dofinansowania jednej inicjatywy wynosi 6.000 zł. 

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. Inicjatywy finansowane będą ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wszystkie 

płatności realizowane będą przez Bibliotekę Publiczną w Bisztynku, po uzgodnieniu z koordynatorem 

projektu na podstawie faktur, rachunków, umów. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia kwoty dofinansowania na 

realizację złożonego projektu inicjatywy lokalnej. 

6. W przypadku przyznania niższej lub wyższej kwoty, od wnioskowanej w formularzu, Uczestnik 

zobowiązany jest do korekty harmonogramu i kosztorysu wniosku konkursowego. 

7. Organizator zapewnia wsparcie realizatorom zwycięskich inicjatyw, pomocy merytorycznej i 

organizacyjnej w realizacji działania. 

8. Po wyborze zwycięskich inicjatyw Biblioteka Publiczna w Bisztynku podpisze umowę z liderami 

grupy składającej wniosek. 



 

Tryb i termin zgłaszania inicjatyw 

1. Wnioski należy składać w terminie od 1.03.2023r. do 31.03.2023r. w godzinach pracy Biblioteki 

Publicznej w Bisztynku. 

2. Rozpatrywane będą podpisane wnioski złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszego regulaminu.  

3. Złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych 

osobowych wnioskodawcy do celów związanych z realizacją zadania. 

4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem będzie dostępny na stronie www.okial.pl 

6. Wybór projektów do realizacji zostanie dokonany podczas posiedzenia Komisji Konkursowej oraz 

opublikowany najpóźniej do dnia 20.04.2023r. na stronie internetowej www.okial.pl. 

 

Kryteria oceny inicjatyw  

1. Ocena zgłoszonych inicjatyw przeprowadzona zostanie w oparciu o kryteria zawarte w karcie 

oceny (załącznik nr 3) 

2. Projekty, które przejdą pozytywną ocenę formalną (zgłoszone w terminie, składające się z 

poprawnie wypełnionego formularza, opatrzonego podpisem, zgłoszonego w terminie) zostaną 

zakwalifikowane do oceny pod względem merytorycznym(spójność z celem projektu, pomysłowość, 

transparentność) 

3. Oceny dokona Komisja Konkursowa składająca się z trzech osób ze strony Ośrodka Kultury i 

Aktywności Lokalnej oraz Biblioteki Publicznej w Bisztynku wraz z przedstawicielami-liderami 

zaproponowanych inicjatyw.  

4. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie. 

 

Realizacja projektu 

1.Projekt powinien być aktywnie promowany w społeczności lokalnej oraz spełniać wymogi formalne 

projektu B.L.I.S.K.O wcześniej zaakceptowane przez koordynatora projektu.  

2.Każda grupa realizująca projekt jest zobowiązana do przygotowania dokumentacji filmowej lub 

zdjęciowej z realizacji projektu(może mieć ona formę np.5 minutowego filmu, animacji zdjęciowej z 

realizacji zadania). 

3.Autorzy zwycięskich inicjatyw będą zobowiązani do wzięcia udziału w spotkaniu organizacyjnym, 

które odbędzie się w uzgodnionym terminie w Bibliotece Publicznej w Bisztynku.  

 

 

 

http://www.okial.pl/
http://www.okial.pl/


Postanowienia końcowe 

Kwestie nie zawarte w regulaminie rozstrzyga Dyrektor Biblioteki Publicznej w Bisztynku stosując 

przepisy Regulaminu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa2.0 na lata 2021-2025 

B.L.I.S.K.O – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ, 

Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

 

Załączniki: 

1.Załącznik nr 1- Koszty kwalifikowane 

2.Załącznik nr 2- Wniosek 

3.Załącznik nr 3- Karta oceny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


