REGULAMIN KONKURSU
„MŁODZIESZYŃSKIE INICJATYWY LOKALNE”
Regulamin określa zasady organizacji konkursu mającego na celu wyłonienie od 3 do 7
najlepszych inicjatyw kulturalnych zgłoszonych przez mieszkańców Gminy Młodzieszyn,
które otrzymają dofinansowanie oraz zostaną zrealizowane we współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Młodzieszynie w terminie od 31 lipca 2018 r. do 15 listopada 2018 r.
1 Organizatorem konkursu „Młodzieszyńskie inicjatywy lokalne” jest Gminny Ośrodek
Kultury w Młodzieszynie (zwany dalej GOK)
z siedzibą w Młodzieszynie przy
ul. Wyszogrodzkiej 25.
2. Konkurs jest realizowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach
Programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018”.
3. Cele konkursu to:
a. wspieranie aktywności mieszkańców gminy Młodzieszyn w sferze kultury,
b. budowa tożsamości lokalnej,
c. odkrywanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego gminy Młodzieszyn oraz jej
zasobów historycznych, przyrodniczych i krajobrazowych,
d. integracja mieszkańców gminy Młodzieszyn.
4. Propozycje inicjatyw mogą składać:
a. osoby pełnoletnie mieszkające lub działające na terenie gminy Młodzieszyn,
b. osoby niepełnoletnie z pełnoletnim opiekunem mieszkające lub działające na terenie
gminy Młodzieszyn,
c. grupy nieformalne działające na terenie gminy Młodzieszyn (w tym przynajmniej jedna
osoba pełnoletnia).
Jedna osoba/grupa może złożyć tylko jeden wniosek.
Konkurs nie jest skierowany do organizacji pozarządowych i instytucji.
5. Zgłoszona inicjatywa powinna:
a. dotyczyć kultury i realizować co najmniej jeden z celów konkursu (patrz pkt. 3),
b. dotyczyć działań realizowanych na terenie gminy Młodzieszyn z udziałem jej
mieszkańców,
c. wykorzystywać lokalne zasoby ludzkie i infrastrukturalne.
6. Najwyżej oceniane będą inicjatywy na działania:
a. odpowiadające na potrzeby ujawnione podczas przeprowadzonej diagnozy
(patrz: „Diagnoza potrzeb kulturalnych i potencjału kulturotwórczego gminy
Młodzieszyn 2018” na stronie www.gok.mlodzieszyn.pl)
b. nowatorskie,
c. wykorzystujące mocne strony społeczności lokalnej i miejsca (historia, tradycje,
przyroda),
d. zakładające zaangażowanie jak największej liczby mieszkańców w realizację pomysłu,
e. zaprojektowane dla licznej grupy odbiorców,
f. włączające osoby dotąd nieaktywne/wykluczone,
g. promujące wolontariat,
h. z możliwością kontynuacji.

7. Całkowita kwota przewidziana na realizację inicjatyw to 22 000 PLN. Jedna inicjatywa
może być dofinansowana maksymalnie kwotą 7 350 PLN brutto. Wkład własny nie jest
wymagany i nie będzie brany pod uwagę przy ocenie.
8. Wydatki związane z realizacją inicjatywy muszą spełniać warunek kosztu
kwalifikowanego zgodnie z tabelą będącą załącznikiem nr 1 do Regulaminu i muszą być
poniesione od 31 lipca 2018 r. najpóźniej do 15 listopada 2018 r. Wszystkie wydatki
realizuje GOK w Młodzieszynie.
9. Wnioski na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, a udostępnionym
na stronie www.gok.mlodzieszyn.pl należy złożyć osobiście w biurze ośrodka lub drogą
pocztową na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 25,
96-512 Młodzieszyn w nieprzekraczalnym terminie do godz. 16 dnia 21 czerwca 2018 r.
(decyduje data wpływu).
10. Spośród poprawnych formalnie (czyli zgodnych z Regulaminem) propozycji
wybranych zostanie 3 do 7 inicjatyw. Wyboru dokona jury składające się z pracowników
GOK oraz animatora z ramienia Narodowego Centrum Kultury w oparciu o kryteria
określone w punktach 5 i 6 niniejszego Regulaminu W procesie wyboru zostaną także
wzięte pod uwagę głosy samych pomysłodawców inicjatyw. Jeden przedstawiciel każdej
inicjatywy będzie mógł oddać głos na jedną z pozostałych inicjatyw. Głosowanie
odbędzie się na spotkaniu zorganizowanym w GOK w Młodzieszynie w dniu 22 czerwca
2018 r. o godz. 18.00. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej ośrodka:
www.gok.mlodzieszyn.pl i profilu facebookowym GOK najpóźniej 25 czerwca 2018 r.
12. Realizacja wybranych inicjatyw odbędzie się na podstawie umów zawartych przez
GOK w Młodzieszynie z autorami inicjatyw.
13. Do obowiązków Pomysłodawców zwycięskich inicjatyw należeć będzie:
a. sporządzenie wspólnie z opiekunem (pracownikiem GOK w Młodzieszynie) do 30
czerwca 2018 r. szczegółowego planu realizacji inicjatywy;
b. zrealizowanie inicjatywy w terminie od 31 lipca 2018 r. do 15 listopada 2018 r. przy
wsparciu (formalnym, organizacyjnym i finansowym) GOK w Młodzieszynie.
14. Zgłoszenie projektu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

