
 
 
 

REGULAMIN KONKURSU NA INICJATYWĘ KULTURALNĄ  
MIESZKAŃCÓW GMINY BISKUPICE  

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ 
 

 

I INFORMACJE OGÓLNE 

Celem projektu Razem możemy więcej jest pobudzanie i wspieranie oddolnych                                     
inicjatyw kulturotwórczych wynikających z potrzeb i potencjału mieszkańców, oraz                   
zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej we współpracę z Centrum Kultury Gminy 

Biskupice  

 

 

 

II UDZIAŁ W KONKURSIE 
 
1. Uczestnikami konkursu i zarazem pomysłodawcami projektów mogą być mieszkańcy Gminy 
Biskupice: 

- osoby fizyczne  
- grupy nieformalne 

2. Termin realizacji zadania: od 1 września do 30 listopada 2020 roku 
3. Pomysły na inicjatywy należy zgłosić za pomocą wniosku stanowiącego Załącznik nr 1 do 
niniejszego regulaminu 
4. Wnioski można składać osobiście (w zamkniętej kopercie) lub przesłać pocztą na adres: 
Centrum Kultury Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32 020 Wieliczka z dopiskiem Projekt  
„Razem możemy więcej”  w terminie od 15.07.2020r. do 31.07.2020r. do godz. 16.00. Decyduje 
data wpływu do CK 
5. Wnioski złożone po terminie nie będą objęte procedurą konkursową 
6. Wnioskodawcy, którzy nie będą spełniać wszystkich wymagań formalnych i merytorycznych 
mogą zostać wezwani do wniesienia korekty 
7. Każdy wnioskodawca może złożyć tylko jeden projekt 
8. Wyboru projektów dokona niezależna komisja powołana przez Organizatora – Centrum 
Kultury Gminy Biskupice 
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 14.08.2020r. na stronie www.ckbiskupice.pl                        
i www.biskupice.pl  
10. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach mailowo lub telefonicznie  
11. Wybrane do realizacji inicjatywy będą zaprezentowane przez autorów, podczas spotkania 
podsumowującego w dniu 21 sierpnia 2020 roku, o godz. 17.00 w auli Urzędu Gminy Biskupice, 
Tomaszkowice 455 
12. Zgłoszenie projektu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 
 

 



III WARUNKI KONKURSU 
 
Projekty zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej 
1. Ocena formalna: 
       -      podpisany wniosek został złożony w terminie określonym pkt II.4 na obowiązującym  
               formularzu przygotowanym przez Organizatora, stanowiącym Załącznik nr 1 do    
               niniejszego regulaminu 
       -      projekt będzie realizowany przez mieszkańców i na terenie Gminy Biskupice                               
              ( z wyłączeniem wyjazdów stanowiących integralną część zadania) 
       -      został wskazany właściwy okres realizacji zadania, zgodny z pkt II.2 
2. Ocena merytoryczna: 
Komisja dokonująca wyboru inicjatyw preferować będzie: 

- projekty innowacyjne pod względem pomysłu i sposobu realizacji, a zarazem wynikające 
z oczekiwań i potrzeb mieszkańców Gminy Biskupice – Diagnoza, Załącznik nr 2 

- oddolne inicjatywy kulturotwórcze, które będą pobudzać i wzmacniać aktywność 
społeczną mieszkańców, angażując środowiska dotąd mało aktywne  

- przedsięwzięcia międzypokoleniowe, integrujące różne środowiska 
 

 

 
IV FINANSOWANIE I BUDŻET PROJEKTU 
 
1. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum Kultury w ramach 
programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020 
2. W ramach projektu dofinansowanych zostanie od 3 do 7 inicjatyw 
3. Wnioskowana kwota może ulec zmniejszeniu 
4. Maksymalna kwota dofinansowania jednej inicjatywy wynosi 7 000 zł 
5. Wykaz kosztów kwalifikowanych stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu 
6. Rozliczenie finansowe projektów będzie realizowane przez Centrum Kultury Gminy Biskupice 
 

 

Kontakt: 12 289 70 82, e-mail: kultura@biskupice.pl, ck@biskupice.pl  

 
 

 

 

 

 

 

 
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu 

 Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020 


