REGULAMIN KONKURSU
NA INICJATYWĘ ZWIĄZANĄ Z KULTURĄ
I. INFORMACJE KONKURSOWE
1. Organizatorem i koordynatorem konkursu jest Fundacja Regionalny Klaster Ekonomii
Społecznej i Innowacji, ul.Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
2. Konkurs jest organizowany w ramach Projektu „Wielki Piknik Rodzinny nad Sanem 2020” –
dofinansowany z budżetu Gminy Miejskiej Jarosław na rok 2020. Celem konkursu jest wzrost
zaangażowania się mieszkańców Jarosławia w działania na rzecz swoich wspólnot poprzez
rozwijanie edukacji kulturalnej i jej tradycji oraz dziedzictwa kulturalnego.
II. CEL KONKURSU
1. Głównym celem konkursu „Obywatelska kultura w Jarosławiu” jest organizacja wydarzeń
związanych z kultura i jej tradycjami.
2. Cele szczegółowe konkursu to:
- upowszechnienie wiedzy z zakresu kultury
- podtrzymywanie tradycji dziedzictwa kulturalnego
- zaangażowanie społeczności
- współpraca pomiędzy organizacjami
- nawiązanie współpracy pomiędzy małymi organizacjami lokalnymi i podmiotami w jej
otoczeniu.
- zwiększenie umiejętności z zakresu zarządzania
- edukacja kulturowa.
III. DZIAŁANIA KWALIFIKOWALNE
1. Przykładowe możliwości przedsięwzięć w konkursie
- warsztaty
-wydarzenia
-publikacje
-opracowanie materiałów dydaktycznych
-konkursy wiedzy
-inne.

Wszystkie działania muszą być przeprowadzone w sposób zgodny z obowiązującymi
zaleceniami Ministra Zdrowia a efekty działań powinny być dostępne za pośrednictwem sieci
Internet.
IV. INICJATYWY KWALIFIKOWALNE W KONKURSIE:
1. O wsparcie mogą się ubiegać: organizacja pozarządowa lub organizacje złożone z
partnerstwa w tym Lidera partnerstwa - organizacji mocniejszej , rozpoznawalnej lokalnie, ale
wymagającej wsparcia oraz co najmniej 1 Partnera - słabszej organizacji o niewielkim
potencjale, nieaktywnej.
2. Udział w konkursie mogą wziąć organizacje posiadające osobowość prawną
3. Budżet Partnera nie powinien przekroczyć 40 tys PLN za 2019 r.
4. Preferowane będą inicjatywy angażujące innych lokalnych partnerów: samorząd, i/lub
przedsiębiorców , mieszkańców.
V. MIEJSCE I OKRES REALIZACJI INICJATYWY
Inicjatywy mogą być realizowane na terenie Jarosławia do 31.12.2020r.
VI. BUDŻET
1. Budżet przewidziany na realizacje inicjatywy wynosi 2 200 PLN w tym środki 2000 PLN oraz
200 PLN wkład osobowy niepieniężny)
2. Zakłada się sfinansowanie co najmniej 1 inicjatywy.
VII. WYDATKI KWALIFIKOWANE
Wydatki niezbędne dla realizacji projektu, które są racjonalne i efektywne, zostały faktycznie
poniesione w okresie realizacji projektu. ( do 31.12.2020), są udokumentowane, są zgodne ze
szczegółowymi wytycznymi określonymi w Regulaminie konkursu.
UWAGA: Środki nie będą przekazywane organizacjom pozarządowym biorącym udział w
konkursie lecz wsparcie będzie polegać na sfinansowaniu przez Fundację Regionalny Klaster
kosztów organizacji inicjatyw.
Podmiot realizujący inicjatywę może przedłożyć max. 5 faktur.
Wydatki w ramach inicjatywy będą kwalifikowane od dnia opublikowania wyników konkursu
ale z jednoczesnym podpisaniem umowy o realizację inicjatywy.
VIII. NABÓR, OCENA , WYBÓR INICJATYW
1. Termin nadsyłania zgłoszeń do 23.12.2020r.
2. Wypełnione zgłoszenia należy dostarczyć:
 pocztą elektroniczną przesłać skan na adres: klaster.es@op.pl
 pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu)
 bądź dostarczyć osobiście do biura projektu: Fundacja Regionalny Klaster Ekonomii
Społecznej i Innowacji, ul.Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
3. Komisja konkursowa wyłoni co najmniej 1 z najlepszych inicjatyw.
4. Ocena inicjatyw przeprowadzona zostanie według następujących kryteriów ( max 20 pkt. )
Zgodność z celami Projektu ( 0-4 pkt.)
 pomysł nie nawiązujący do celów konkursu ( 0 pkt.)
 pomysł nawiązujący do celów konkursu w stopniu podstawowym ( 1 pkt.)
 pomysł nawiązujący do celów konkursu w stopniu większym niż podstawowy ( 3 pkt.)
Utworzenie partnerstwa ( 0-6 pkt.)
 wnioskodawca nie posiada partnerstwa ( 0 pkt.)
 partnerstwo obejmuje min 1 organizacje ( 3 pkt).
 partnerstwo obejmuje lokalnych przedsiębiorców ( 1 pkt).
 partnerstwo obejmuje inne podmioty ( 2 pkt).
Zaangażowanie lokalnej społeczności ( 0-6 pkt.)





w inicjatywie przewidziano aktywne zaangażowanie lokalnej społeczności ( 0-2 pkt. )
w inicjatywie przewidziano zaangażowanie różnych grup społeczności ( 0-2 pkt. )
w inicjatywie przewidziano zaangażowanie wolontariuszy ( 0-2 pkt. )

Forma projektowanych działań (0-4 pkt.)
 w inicjatywa wyróżnia się zaproponowaną:
oryginalnością/kreatywnością/innowacyjnością ( 0-4 pkt.)
5. Wybrane do realizacji zostaną inicjatywy, które uzyskają największą liczbę punktów.
6. Lista zwycięskich inicjatyw zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora
konkursu bezzwłocznie, nie później jednak jak w okresie 2 dni od zakończenia konkursu.
7. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne, nie przewiduje się od nich środków
odwoławczych.
8. Pomysły, które nie będą zgodne z celami konkursu nie będą wybierane do realizacji.
IX. REALIZACJA WYBRANYCH PROJEKTÓW
1.
Liderzy wyłonionych inicjatyw przeprowadzą spotkanie diagnostyczne w ramach
własnego współpartnerstwa w celu dookreślenia potrzeb.
2.
Spotkania zostaną przeprowadzone przez Liderów Partnerstwa w terminie i
miejscu według potrzeb i możliwości uczestników w celu uzupełnienia
przedstawionych pomysłów.
3.
Członkowie partnerstw będą mieli również możliwość dopracowania i
uszczegółowienia inicjatywy w czasie konsultacji z ekspertem (1 godz. X 1 inicjatywa)
doradztwo świadczone będzie drogą mailową, przy pomocy komunikacji telefonicznej,
możliwe będzie również zorganizowanie spotkania z wykorzenianiem zdalnych
komunikatorów internetowej dla wszystkich członków łącznie.
X. OBOWIĄZKI LIDERA I PARTNERÓW
1. Lider Partnerstwa odpowiada za zawiązanie min. 1 partnerstwa z organizacjami
pozarządowymi lub grupą nieformalną.
2. Opracowanie inicjatywy w postaci niewielkiego zadania związanego z kulturą i jej
tradycjami w Jarosławiu.
3. Zgłoszenie udziału w konkursie.
4. Organizację i przeprowadzenie 1 spotkania diagnostycznego ( min 1 godz. ) w celu
doprecyzowania inicjatywy. Lider będzie odpowiedzialny za zaproszenie uczestników
min. 1 organizacji, sporządzenie listy obecności , przekazania krótkiej notatki z
przebiegu spotkania wraz zestawienie potrzeb zgłoszonych przez uczestników.
5. Udział w doradztwie z zakresu przygotowania i realizacji inicjatywy (1 godz x 1
inicjatywa).
6. Realizację inicjatywy.
7. Promocję inicjatywy zgodnie z założeniami projektu „Wielki Piknik Rodzinny nad
Sanem 2020” – dofinansowanego z budżetu Gminy Miejskiej Jarosław na rok 2020.
Wszystkie działania muszą być przeprowadzone w sposób zgodny z obowiązującymi
zaleceniami Ministra Zdrowia, wprowadzonymi w związku z rozprzestrzenianiem się korona
wirusa SARS - CoV-2, w szczególności możliwe jest wykorzystanie środków porozumiewania
się na odległość.
XI. INFORMACJE DODATKOWE
Kontakt ws. konkursu: klaster.es@op.pl , tel.: 530 776 458 lub 739 411 391.

JAROSŁAW DNIA, 01.12.2020 ZARZĄD FUNDACJI

