
 
 

 

 

SKRZYNKA Z KULTURĄ 
MINIDOTACJE NA DZIAŁANIA KULTURALNE 

JABŁKOWA WARKA 2018  

 

REGULAMIN KONKURSU 
 

 

1. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem i Fundatorem Konkursu jest Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej” 

oraz Stowarzyszenie W.A.R.K.A. w ramach partnerskiego projektu „Jabłkowa Warka”.  

2. Kontakt:  

Koordynator Konkursu: Kamila Gostkowska 

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

 

1. CEL KONKURSU 

Zamysłem Fundatorów jest przeprowadzenie jak największej liczby ciekawych wydarzeń 

kulturalnych oraz to aby Skrzynka Kontaktowa gromadziła mieszkańców, a warecki rynek był 

aktywnym i przyjaznym miejscem.  

 

2. PRZEDMIOT KONKURSU 

Przedmiotem konkursu jest uzyskanie wsparcia w formie minidotacji na realizację niedużych 

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

rynku tj. w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2018r. 

 

Przykłady przedsięwzięć: 

 Potańcówki 

 Kino plenerowe 

 Koncerty 

 Pokazy np. ciekawych zawodów 

 Wykłady 

 Prezentacje talentów – np. śpiew, gra na instrumencie, iluzje, cyrk, kabaret, taniec 

 Taniec integracyjny 

 Animacje/pokazy dla dzieci 

 Konkursy z pokazami 

 Wspólne śpiewanie 

 Narodowe czytanie 
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3. ZAPLECZE UDOSTĘPNIONE REALIZATOROM PROJEKTÓW 

 

Realizatorzy dotowanych projektów mogą korzystać z: 

 Skrzynki Kontaktowej – zaplecza, sceny i terenu z siedziskami 

 Dostępu do prądu 

 Nagłośnienia Dworku na Długiej wraz z obsługą 

 Ksera Dworku na Długiej celem wydrukowania np. plakatu A3 

 Rzutnika multimedialnego 

 Oświetlenia sceny 

 Krzesła i stoły będące na wyposażeniu Dworku na Długiej 

 

 

4. KWOTA DOFINANSOWANIA 

W konkursie można uzyskać wsparcie w wysokości od 500zł do 1000zł.  

Przewidywana pula środków w konkursie: 10.000zł. 

 

5. WYBÓR PROJEKTÓW 

W tej edycji Komisja Oceniająca stawiać będzie na projekty, które w jak największym stopniu 

wpisują się w następujące kryteria:  

 Projekt polega na przedsięwzięciu kulturalnym, które jest prowadzone dla otwartej 

publiczności o liczbie min.  20 osób – sugerowane zastosowanie sprzętu 

nagłośnieniowego 

 Dotacja będzie przeznaczona na cykl spotkań (tj. więcej niż jedno)  w Skrzynce 

Kontaktowej. Wyjątkiem będą atrakcyjne przedsięwzięcia pod względem działań, 

zaangażowania realizatorów projektu czy liczby uczestników. 

 Grantobiorca przewidział udział osób, tj.  wie jak pozyskać odbiorców (tj. nie zdaje 

się tylko na promocje Organizatora konkursu) 

 Grantobiorca wykorzystuje swoje zasoby np. swoje doświadczenie, mocne strony, 

kontakty, talenty angażując społecznie inne osoby do realizacji, własny sprzęt. 

 Działania mają szansę znaleźć odbiorców, koszty są adekwatne do działań, a 

zastosowane stawki nie odbiegają od funkcjonujących na rynku 

 Wydarzenia angażują publiczność 

 

Rozpatrywane będą projekty zgłoszone zgodnie z Regulaminem.  

 

6. RODZAJ KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH 

Realizator dotowanego projektu będzie z dotacji mógł pokryć koszty np.  

 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 artystów/osób prezentujących (umowa cywilnoprawna) 

 Opłaty dystrybucyjne za projekcję filmu w plenerze 

 Upominki/poczęstunek dla uczestników – tylko w sytuacji, gdy meritum projektu 

będzie wykonane w ramach wkładu własnego realizatorów 

 

1. Rodzaj planowanych kosztów przed złożeniem wniosku należy skonsultować z 

Organizatorem Konkursu. 

2. Forma przekazania wsparcia: faktura lub umowa wystawiona Organizatora (W umowie na 

realizację podane zostaną wytyczne odnośnie danych do faktury i zasady rozliczenia). Nie 

ma możliwości przekazania gotówki bez pokrycia w fakturach/rachunkach/umowach.  

 

7. 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 

 

8. 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 26 czerwca 2018 r.  

 

9. TERMINY 

 Ogłoszenie konkursu – 1 czerwca 2018 r. 

 Konsultacje indywidualne projektów – od 4 czerwca do 25 czerwca 2018r. 

 Termin składania wniosków – do 26 czerwca  2018 r. 

 Ogłoszenie wyników – 30  czerwca 2018 r. 

 Realizacja działania – 1 lipca – 31 sierpnia 2018 r. 

 

10. KWESTIE ZWIĄZANE Z ROZSTRZYGNIĘCIEM KONKURSU 

 

1. 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). 

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

 Termin rezerwacji na wydarzenia w  Skrzynce Kontaktowej 

 Obowiązki dotyczące rozliczenia finansowego 

 Obowiązki związane z promocją 
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11. 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 i Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 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. 

 

12. 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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