
 
 

 

SKRZYNKA Z KULTURĄ 
DOTACJE NA DZIAŁANIA KULTURALNE 

– JABŁKOWA WARKA 2017 – Edycja I 
 

REGULAMIN KONKURSU NA MINIGRANTY 

 

 

1. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem Konkursu jest Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej” w ramach 

partnerskiego projektu „Jabłkowa Warka – Owoc Naszej Pasji”.  

2. Celem projektu „Jabłkowa Warka – Owoc Naszej Pasji” jest uczynienie, z dobra wspólnego 

jakim jest JABŁKO – symbolu regionu ziemi wareckiej, znaku szczególnego, z którym każdy 

mieszkaniec Warki będzie mógł się identyfikować i być z niego dumny. 

3. Kontakt do Organizatora:  

Koordynator Konkursu: Kamila Gostkowska 

dworek@dworek.warka.pl. Tel.  48 667 22 70 lub 793 800 142 

 

2. PRZEDMIOT KONKURSU 

Przedmiotem konkursu jest uzyskanie wsparcia w formie minigrantu na realizację niedużych 

przedsięwzięć kulturalnych w tzw. Skrzynce Kontaktowej w sezonie letnim 2017 na wareckim 

rynku.  

 

3. CZYM JEST SKRZYNKA KONTAKTOWA 

1. Wygląd:  

 przestrzeń w formie otwartego estetycznego pawilonu - sceny,  

 o wymiarach:  5m (szerokość) x 3,5m (głębokość) X  2,5m wysokość z zadaszeniem,   

 wykonana z jasnego drewna z ażurowymi bokami,  

 część sceniczna przedłużona jest w niezadaszony taras o wymiarach 5mX3,5m.   

 przed opisanym powyżej pawilonem - sceną wraz z tarasem znajdować się będzie 

ogródek z ławami (przewidywana liczba miejsc siedzących – ok. 30), stolikami, 

parasolami, donicami z drzewkami 

2. Lokalizacja 

  warecki rynek – Pl. Czarnieckiego 1, Warka 

3. Cel i przeznaczenie: 

 ożywienie wareckiego rynku, przyciągnięcie mieszkańców na rynek i ich aktywne 

włączenie się w zagospodarowanie społeczne rynku,  

 rozszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy Warka i turystów, także z 

uwzględnieniem wydarzeń związanych z głównym celem projektu „Jabłkowa 

Warka”.  
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4. Przeznaczenie i rodzaj przedsięwzięć 

 Zamysłem Organizatora Konkursu jest aby w Skrzynce Kontaktowej odbywały się 

liczne spotkania, imprezy, pokazy, koncerty, warsztaty, wykłady i inne działania 

animacyjno-kulturalne inicjowane przez grupy mieszkańców, osoby fizyczne, 

organizacje, czy firmy.  

 Wydarzenia mogą odbywać się w formule otwartej, sprzyjającej zachęceniu 

mieszkańców do aktywności i włączenia się ale także dla określonej grupy 

odbiorców. 

5. Warunki techniczne 

 Obok pawilonu - sceny będzie zlokalizowane pomieszczenie zamykane o wymiarach 

2mX3,5m (z przeznaczeniem na czasowe biuro/sklepik z lokalnymi produktami i 

materiałami promocyjnymi) umożliwiające przechowanie np. materiałów na 

warsztaty czy rzeczy osobistych.  

 część biurowa i sceniczna stanowią integralną całość.  

 Istnieje dostęp do prądu i oświetlenie części scenicznej 

 Organizator Konkursu udostępni na życzenie sprzęt nagłośnieniowy, dodatkowe 

oświetlenie sceny, krzesełka i inne dostępne i możliwe do użyczenia sprzęty. 

 

4. CEL KONKURSU 

Myślą przewodnią przy tworzeniu Konkursu przez Organizatora było utworzenie bądź 

wzmocnienie relacji partnerskich i form współpracy przy organizacji wydarzeń kulturalnych.  

Priorytety: 

 Realizacja amatorskiej twórczości artystycznej  

 Wymiana doświadczeń, informacji i umiejętności z zakresu kultury 

 Organizacja wydarzeń kulturalnych (np. pikników, konkursów, spotkań, warsztatów, 

wystaw) 

 Kultywowanie tradycji 

 Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży 

 

5. KWOTA DOFINANSOWANIA 

1. W konkursie można uzyskać wsparcie w wysokości do 1000zł  

 

 

2. Z dotacji można sfinansować: 

 Zakup materiałów potrzebnych do realizacji działań, np. artykułów biurowych, 

plastycznych do zajęć czy warsztatów 

 Wynajęcie niezbędnego sprzętu (poza sprzętem możliwym do wypożyczenia od 

Organizatora) 

 Koszty druku niezbędnych materiałów 

 Zakup sprzętu (w przypadku zakupu sprzętu wymagane będzie merytoryczne 

uzasadnienie i wykazanie przydatności danego sprzętu do realizacji działań związanych 

z realizacją projektu) 

 Wynagrodzenie specjalistów/prowadzących (umowa cywilnoprawna) 

 



 
 

 

 

3. Z dotacji nie mogą być finansowane: 

 Działania, które zostały już zrealizowane 

 Zakup środków trwałych i wyposażenie, które nie jest merytorycznie uzasadnione 

 Zakup napojów alkoholowych 

4. Rodzaj planowanych kosztów przed złożeniem wniosku należy skonsultować z 

Organizatorem Konkursu. 

5. Forma przekazania wsparcia: faktura lub umowa wystawiona na  

Gminną Instytucję Kultury „Dworek na Długiej” (nie ma możliwości przekazania gotówki bez 

pokrycia w fakturach/rachunkach/umowach). W umowie na realizację podane zostaną 

wytyczne odnośnie danych do faktury i zasady rozliczenia. 

6. Przewidywana pula środków w konkursie: 15.000zł. 

 

6. ADRESACI KONKURSU 

 Organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia, fundacje, osp) 

 Podmioty indywidualne (osoby fizyczne) 

 Grupy nieformalne (np. kluby, grupy społeczne, zespoły muzyczne) 

 Instytucje (szkoły, biblioteki itp.) 

 Firmy 

Jeden pomiot może złożyć dowolną/nieograniczoną liczbę wniosków 

 

7. SKŁADANIE WNIOSKÓW 

Wnioski należy złożyć w formie elektronicznej e-mailem na adres dworek@dworek.warka.pl 

lub osobiście w formie papierowej w Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej”, ul. Długa 

3, 05-660 Warka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 kwietnia 2017 roku.  

 

8. TERMINY 

 Ogłoszenie konkursu – 24 marca 2017 r. 

 Spotkanie dla zainteresowanych wnioskodawców – 3 kwietnia 2017 r. w Dworku na 

Długiej.  

 Termin składania wniosków – do 21 kwietnia 2017 r. 

 Ogłoszenie wyników – 28 kwietnia 2017 r. 

 Realizacja działania – 15 maja – 30 września 2017 r. 

 

9. SPOSÓB WYŁANIANIA GRANTOBIORCÓW 

1. Organizator konkursu powoła Komisję Konkursową, która dokona oceny oceny wniosku w 

oparciu o następujące kryteria: 

a) Formalne: 

 Wniosek został złożony w terminie 

 Wniosek jest przygotowany estetycznie, czytelnie, nie zawiera skreśleń i poprawek 

(rekomendowane: wypełnienie komputerowe) 

 Projekt jest złożony przez podmiot uprawiony do udziału w konkursie  

 Przedstawiony budżet jest prawidłowo i przejrzyście wypełniony 

 Kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza 1000 zł 
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b) Merytoryczne: 

 Projekt zakłada atrakcyjne dla odbiorców działania 

 Projekt wykorzystuje zasoby dostępne u organizatora konkursu, np. sprzęt 

nagłaśniający 

 Działania są adekwatne do określonych potrzeb społeczności 

 Projekt angażuje i zachęca do działania mieszkańców 

 Projekt proponuje nową i ciekawą ofertę dla odbiorców 

 Projekt zakłada wkład własny w postaci wykorzystania dostępnych zasobów (wkład 

rzeczowy, osobowy). Wkład własny nie jest obligatoryjny jednak może mieć wpływ na 

ocenę złożonego wniosku.  Szczególnie polecany jest wkład pracy własnej, tj. 

zaangażowanie osobowe. 

 Budżet jest adekwatny do prowadzonych działań, a stawki odpowiadają stosowanym 

na rynku 

2. Komisja konkursowa może zmienić wysokość przyznanej kwoty i zakres realizacji zadania w 

stosunku do złożonej oferty (wówczas wnioskodawca aktualizuje kosztorys i harmonogram 

w terminie 7 dni od opublikowania wyników, w przypadku nie wywiązania się ofertę 

traktuje się jako anulowaną). 

3. Z wybranymi, w ramach konkursu, grantobiorcami zostaną podpisane umowy określające: 

 Termin zajęcia Skrzynki 

 Obowiązki dotyczące rozliczenia finansowego 

 Obowiązki związane z promocją 

 

10. OBOWIĄZKI PRZY REALIZACJI 

1. Realizator dotowanego projektu będzie miał obowiązek: 

a) Przy realizacji założonego programu, każdorazowo informować o wsparciu przez 

Gminną Instytucję Kultury Dworek na Długiej w ramach projektu „Jabłkowa Warka” 

oraz podawać informację o Partnerach Skrzynki Kontaktowej. 

b) Dokumentować wydarzenie w formie zdjęć i dostarczyć zdjęcia (w formie 

elektronicznej) oraz relację z przeprowadzonego wydarzenia w terminie 3 dni od 

wydarzenia do Dworku na Długiej. 

c) Rozliczać się terminowo poprzez dostarczenie faktury/rachunku do Organizatora w 

terminie 5 dni od daty zakupu. 

 

 

11. INNE 

Organizator zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia 

terminu składania ofert oraz zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego.  

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować mailowo na adres 

dworek@dworek.warka.pl lub pod numerem telefonu 48 667 22 70 lub 793 800 142. Osoba 

do kontaktu: Kamila Gostkowska.  

 

 

Załącznik do regulaminu – formularz konkursowy. 
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