REGULAMIN KONKURSU
„Rawskie inicjatywy lokalne”
w ramach projektu Dom kultury + Inicjatywy Lokalne 2022
ORGANIZATOR KONKURSU, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Rawskie inicjatywy lokalne” z programu Dom
kultury +
Inicjatywy Lokalne 2022, realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury
w Matyldowie ze środków Narodowego Centrum Kultury, dofinansowany ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Niniejszy konkurs jest realizowany ze środków Narodowego Centrum Kultury przy
współudziale środków Gminy Rawa Mazowiecka.
ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU
1. Celem konkursu jest stworzenie warunków do rozwoju działalności kulturalnej realizowanej
oddolnie przez bezpośrednich uczestników i odbiorców kultury. Konkurs skierowany jest
grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych z tereny Gminy Rawa Mazowiecka.
2. Wśród celów wyróżnić należy: poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków
sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej
w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji
kulturalnej i artystycznej, a także nawiązanie bliskiej współpracy ze społecznością lokalną,
odkrywanie talentów i zainteresowań, wyszukiwanie liderów i aktywnych grup
mieszkańców, które mają potencjał i skłonne są do podejmowania inicjatyw na rzecz
rozwoju kulturalnego społeczności lokalnych. Współpraca i wspólne działania animacyjne
posłużą wzmocnieniu potencjału społecznego oraz pozwolą nawiązać stałe relacje
z mieszkańcami gminy.
3. W ramach konkursu możliwe jest otrzymanie dofinansowania na projekty, które:
 służą szeroko rozumianej działalności kulturalnej na terenie Gminy Rawa Mazowiecka,
 mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne
koszty realizacji, nie przekraczające 3650,00 zł,
 wynikają z rekomendacji dla powstałych w ramach diagnozy potencjału kulturowego
Gminy Rawa Mazowiecka, dotyczącej mieszkańców Gminy, a przeprowadzonej
w ramach projektu Rawskie Inicjatywy Lokalne,






zakładają współdziałanie z mieszkańcami, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów
o charakterze dobra wspólnego,
przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców,
a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego,
będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne,
społeczne, ludzkie i finansowe.

ADRESACI KONKURSU, TERMINY
1. Do udziału w konkursie zapraszamy:
 wspólnoty sąsiedzkie, wiejskie i sołeckie,
 wszelkiego rodzaju grupy nieformalne, które w swoich działaniach uwzględniają
działalność kulturalną,
 organizacje pozarządowe.
2. Ze względu na oddolny charakter projektu z nabory wyłączone są wszelkie instytucje.
3. Wnioski należy składać do 22.06.2022 r. w wersji papierowej w siedzibie GOKu
w Matyldowie lub Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka pok. 307, za pośrednictwem poczty
na adres: Matyldów 1A, 96-200 Rawa Mazowiecka
oraz mailowo na adres
gok@rawam.ug.gov.pl.
SPOSÓB WYŁANIANIA BENEFICJENTÓW
Oceny wniosków dokona Komisja, powołana przez dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Matyldowie, w skład której wchodzi Animator z Narodowego Centrum Kultury. Komisja
dokona oceny formalnej w oparciu o następujące kryteria:
1.
2.
3.
4.
5.

projekt jest napisany według formularza wniosku, jest czytelny i kompletny,
w przypadku złożenia wniosku przez grupę nieformalną, jest on podpisany przez
wszystkich jej członków oraz wskazuje lidera grupy,
w przypadku złożenia wniosku przez organizację podpisany on jest zgodnie ze sposobem
reprezentacji,
w projekcie zaplanowano działania inicjowane przez społeczność lokalną,
projekt będzie realizowany na obszarze gminy Rawa Mazowiecka,

6.
7.

harmonogram poszczególnych działań zawiera się między 30 lipca a 10 listopada 2022r.
przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest prawidłowo wypełniony (nie zawiera
błędów rachunkowych),
8. kwota wnioskowanej dotacji zawiera się w przedziale od 1000,00zł do 3650,00 zł.
9. projekt wyklucza prowadzenie działalności gospodarczej
10. z otrzymanej dotacji finansować nie można finansować:
 udzielania pożyczek,
 celów religijnych i politycznych oraz uprawiania kultu religijnego,
 działań sportowych
 zakupu środków trwałych
Wnioski, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne, zostaną przekazane do
oceny merytorycznej Komisji. Istnieje możliwość zorganizowania konsultacji dla
wnioskodawców. Podczas aplikacji do konkursu, na każdym etapie beneficjenci mogą liczyć na
pomoc Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie.
Posiedzenie komisji i ogłoszenie wyników odbędzie się do końca czerwca 2022 r.
Ocena wniosków odbędzie się na zasadzie tajnego głosowania w oparciu o kartę oceny.
Wybrane zostanie od 3 do 7 projektów. Gminny Ośrodek Kultury Matyldowie zastrzega sobie
prawo do renegocjowania kosztów projektu, a także zwiększenia puli środków przeznaczonych
na realizację inicjatyw.
Wyniki posiedzenia Komisji będą zamieszczone na stronie www.rawam.ug.gov.pl
oraz w mediach społecznościowych na profilu GOK u oraz projektu Rawskie Inicjatywy
Kulturalne.

