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REGULAMIN KONKURSU INICJATYW LOKALNYCH 

MIESZKAŃCÓW JÓZEFOWA 

„ÓW JÓZEFÓW - INICJATYWY Z KULTURĄ” 

 

I. ORGANIZATOREM Konkursu „ÓW JÓZEFÓW - INICJATYWY Z KULTURĄ” jest Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie. 
Kontakt do organizatora: Miejski Ośrodek Kultury, 05-420 Józefów, ul. Kard. Wyszyńskiego 1. Kontakt: tel. 22 789 20 
26, e-mail: mok@mokjozefow.pl 
 

II. CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest zwiększenie udziału mieszkańców w życiu społeczno-kulturalnym miasta Józefowa i Miejskiego 

Ośrodka Kultury w tym; 

 odkrywanie, rozwijanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturalno-społecznych, 

 bezpośrednią współpracę z osobami/grupami nieobecnymi w dotychczasowych działaniach instytucji,   

 odkrywanie nowych możliwości współpracy z mieszkańcami. 

 Wszystkie zgłoszone projekty odbędą się z wykorzystaniem zasobów edukacyjno-animacyjnych i rzeczowych 

Ośrodka. 

III. UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY 

O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby pełnoletnie, grupy nieformalne, a także organizacje pozarządowe. Grupy 
nieformalne mogą składać się z dzieci i młodzieży, ale muszą być reprezentowane przez osoby pełnoletnie. 
 

IV. RODZAJE  PROJEKTÓW/DZIAŁAŃ KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA  

1. W konkursie preferowane będą inicjatywy: 

 innowacyjne pod względem pomysłu i sposobu realizacji a zarazem wynikające z oczekiwań i potrzeb 

kulturalnych mieszkańców Józefowa, 

 mające jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty 

realizacji, 

 zakładające współdziałanie z mieszkańcami Józefowa, 

 niwelujące bariery, postawy wycofania i wykluczenie społeczne. 

2. Dotacje mogą zostać przyznane na projekty obejmujące działania społeczno-kulturalne 

(np. wystawa, pikniki/spotkania plenerowe, warsztaty, spotkania, koncerty, wydarzenia, happeningi, wydawnictwa 

itp.) 

3. Podstawą tych działań powinno być zaangażowanie  mieszkańców – zarówno w charakterze odbiorców, jak  

i współorganizatorów wydarzeń. 

4. Priorytetowo będą traktowane projekty skierowane do młodzieży i realizowane przez młodzież w wieku  

16 – 25 lat a także priorytety związane z historią miasta. 
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5. Działania mogą odbywać się wyłącznie w Józefowie. 

6. Projekt wyklucza prowadzenie działalności komercyjnej, nastawionej na zysk. 

 

V. TERMINY I TRYB NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE. 

1. Wniosek konkursowy jest do pobrania na stronie internetowej MOK-u   www.mokjozefow.pl 

2. Wypełniony formularz należy dostarczyć w terminie 30.11 – 04.12.2020 

 na adres: agnieszka.jung@mokjozefow.pl wpisując w temacie imię i nazwisko wnioskodawcy oraz nazwę 

projektu „Ów Józefów – Inicjatywy z kulturą/konkurs” 

3. lub złożyć osobiście w godzinach pracy MOK-u w jego siedzibie, w zamkniętej kopercie opisanej imieniem, 

nazwiskiem i adresem wnioskodawcy oraz nazwą projektu „Ów Józefów – Inicjatywy z kulturą/konkurs” 

Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. 

4. Ogłoszenie zwycięskich projektów nastąpi 17 grudnia 2020 

5. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wynikach na wskazany we wnioskach adres lub telefon. 

Wyniki pojawią się również na stronie internetowej. 

6. Wnioskodawcy, których wnioski nie będę spełniać wszystkich wymagań formalnych i merytorycznych mogą 

zostać wezwani do wniesienia poprawek w terminie 5 dni od złożenia wniosku. 

7. Wnioski złożone po w/w terminie nie będą objęte procedurą konkursową. 

8. Zgłoszenie projektu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

9. Projekty muszą zostać zrealizowane pomiędzy 01 lutego a 04 grudnia 2021 r. 

 

VI. BUDŻET PROJEKTU 

1. Całkowita pula środków finansowych na wszystkie zwycięskie projekty to maksymalnie 25 tys. brutto (w tym 

promocja wszystkich inicjatyw). Pula zostanie podzielona na dofinansowanie od 3 do 7 projektów.  

2. W budżecie wniosku mogą się znaleźć: 

a. Honoraria dla: · instruktorów – prowadzących warsztaty/twórców/artystów, redaktorów i autorów tekstów 

do publikacji, konferansjerów i osób prowadzących (np. koncerty, spotkania z artystami), tłumaczy. Mogą to 

być wyłącznie koszty finansowane w oparciu o faktury oraz umowy zlecenia/umowy o dzieło wraz  

z rachunkie; 

b. Wynagrodzenie koordynatora projektu (nie może być większe niż 10% kwot całego projektu); 

c. Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć warsztatowych oraz przedsięwzięć artystycznych,  

z wyłączeniem środków trwałych; 

d. Poligrafia – wydanie publikacji stanowiących część zadania (przy projekcie wydawniczym); 

e. Koszty nagrań (audio i wideo) materiałów stanowiących część zadania; 

f. Scenografia i stroje: projekt, wykonanie (w tym koszt materiałów); 
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g. Noclegi i wyżywienie dla uczestników przedsięwzięć organizowanych w ramach zadania; 

h. Zakup praw autorskich i licencji. 

 

3. Nie ma możliwości zakupienia środków trwałych. 

4. Wszystkie koszty muszą być udokumentowane, niezbędne do realizacji wydarzenia, efektywne i racjonalne. 

5. Wszelkie środki określone w pkt VI, 2 lit. a-h zakupione do realizacji projektu są własnością Miejskiego 

Ośrodka Kultury. 

6. Wnioskodawca w ramach dofinansowania nie otrzymuje bezpośrednio środków finansowych, a wszelkie 

płatności dokonywane są przez Miejski Ośrodek Kultury. 

7. Wszelkie koszty związane z realizacją projektu muszą zostać poniesione w ustalonym w harmonogramie 

terminie. 

8. Na koszty promocji zostanie przeznaczona oddzielna kwota, toteż nie należy ich umieszczać w budżecie. 

9. Miejski Ośrodek Kultury udzieli wsparcia merytorycznego w rozliczeniu projektu jak i w napisaniu 

sprawozdania z projektu. 

VII. TRYB I OCENA WNIOSKÓW 

1. Wnioski zostaną ocenione przez Komisję składającą się z: dwóch przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Kultury, 

przedstawiciela Urzędu Miasta, przedstawiciela Rady Miasta, trojga mieszkańców ochotników. Ponadto  

w skład Komisji może wejść również po jednym przedstawicielu każdego Wnioskodawcy. 

2. Nie przysługuje prawo do odwołania się od decyzji komisji. 

3. Komisja będzie oceniała wnioski na podstawie Formularza Oceny Wniosku. 

4. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone bezpośrednio po zakończeniu obrad Komisji 17 grudnia 2020 r. na 

stronie www.mokjozefow.pl i na naszych kanałach społecznościowych. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. 

6. Miejski Ośrodek Kultury udzieli wsparcia wnioskodawcom-autorom zwycięskich projektów w celu 

opracowania ostatecznego kształtu budżetu oraz harmonogramu projektu (indywidualne konsultacje). 

 

VIII. KONSULTACJE 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub kłopot z wypełnieniem wniosku – skontaktuj się z nami! Chętnie pomożemy oraz 

wspólnie popracujemy nad Twoim pomysłem. Zadzwoń: 796 892 284 lub 22 769 92 20 lub napisz e-mail: 

agnieszka.jung@mokjozefow.pl  
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