Regulamin konkursu na inicjatywy lokalne
realizowane w ramach projektu
Kultura Na Okrągło 2022
Projekt "Kultura Na Okrągło” jest zadaniem realizowanym przez Centrum Kultury RONDO. Celem
niniejszego konkursu jest wyłonienie, dofinansowanie i zrealizowanie inicjatyw lokalnych o charakterze
kulturalnym lub społeczno-kulturalnym w ramach naboru, którego dotyczy niniejszy regulamin.
Wnioski składać mogą osoby indywidualne będące mieszkańcami gminy Grodzisk Wielkopolski lub grupy
nieformalne, które przygotują swój nowatorski pomysł. Jeśli, to właśnie Ty masz ciekawą koncepcję na
inicjatywę kulturalną, to jest to konkurs dla Ciebie.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. ”Kultura Na Okrągło” to projekt Centrum Kultury RONDO realizowany ze środków Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury +
Inicjatywy lokalne 2022”.
2. Organizatorem konkursu i jednostką współrealizującą każdą z wybranych inicjatyw jest instytucja
koordynująca: Centrum Kultury RONDO.
3. Celem projektu “Kultura Na Okrągło” jest:
 odkrywanie i wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych;
 zwiększenie udziału mieszkańców w życiu kulturalnym gminy;
 pobudzanie i wzmacnianie aktywności kulturalno-społecznej;
 integracja lokalnej społeczności;
 tworzenie nowych obszarów współpracy z mieszkańcami;
4. Projekt inicjatywy możesz zgłosić, jeśli:
 jesteś mieszkańcem gminy Grodzisk Wielkopolski;
 należysz do grupy nieformalnej reprezentowanej przez co najmniej jedną osobę fizyczną, która
jest mieszkańcem gminy Grodzisk Wielkopolski (grupy artystycznej, kolektywu twórczego,
wspólnoty sąsiedzkiej itp.)
5. Jakie projekty mogą zostać zgłoszone.
Wszelkie inicjatywy powinny uwzględniać zapotrzebowanie społeczne wynikające z przeprowadzonej
diagnozy w obszarze kultury, w szczególności:
 Przedsięwzięcia kulturalne i kulturalno-edukacyjne np. koncerty, spektakle, wernisaże, wieczorki
poetyckie, konferencje, spotkania z przedstawicielami środowisk twórczych itp., realizowane
na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski.
 Projekty stanowiące cykl wydarzeń np. festiwale, warsztaty (rękodzielnicze, muzyczne, teatralne,
taneczne, fotograficzne itp.) realizowane na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski.

 Wszelkie inne inicjatywy odpowiadające kulturalnym potrzebom mieszkańców gminy Grodzisk
Wlkp., również realizowane poza terenem gminy (np. podróże studyjne, wyjazdy do instytucji
kultury itp.), stanowiące element całości przedsięwzięcia kulturalnego.
 Realizowane w przestrzeni publicznej.
 Mające na celu angażowanie środowisk dotąd mało aktywnych w obszarze kultury.
6. Osoba lub grupa nieformalna może zgłosić jedną inicjatywę, na załączonej Karcie zgłoszeń
(załącznik nr 1). Wniosek będzie rozpatrywany zgodnie z kryteriami określonymi w niniejszym
Regulaminie.
7. Termin realizacji inicjatyw: od 30 lipca do 14 listopada 2022 roku.
8. Zgłoszenia inicjatyw będą przyjmowane do 27 maja 2022 roku, do godziny 15.00.
9. Istnieje możliwość konsultowania pomysłów z przedstawicielami realizatora projektu z CK RONDO
oraz Gminnego Centrum Informacji.
FINANSOWANIE INICJATYW
10. Inicjatywy będą finansowane przez Centrum Kultury RONDO ze środków Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury +
Inicjatywy lokalne 2022” oraz środków własnych Centrum Kultury RONDO.
11. W ramach projektu dofinansowanych zostanie od 3 do 7 inicjatyw.
12. Ogólna pula środków w ramach dofinansowania wynosi – 30.000 zł.
13. Rodzaje kosztów, które można pokryć z dofinansowania zawiera załącznik nr 3.
14. Wszelkie rozliczenia księgowe będą realizowane przez Centrum Kultury RONDO.
15. Autorzy inicjatyw nie są uprawnieni do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań finansowych w imieniu
Centrum Kultury RONDO, co oznacza, że zaciąganie zobowiązań koniecznych do realizacji inicjatyw
(np. zakupy, zawieranie umów) spoczywa na pracownikach CK RONDO.
SKŁADANIE PROJEKTÓW INICJATYW
16. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony www.ckrondo.pl lub w biurze projektu - siedzibie Centrum
Kultury RONDO, ul. Kolejowa 12, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.
17. Projekt inicjatywy należy składać:


osobiście w biurze projektu – od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 15:00, Centrum Kultury
RONDO, ul. Kolejowa 12, Grodzisk Wielkopolski;



drogą pocztową na adres Centrum Kultury RONDO;



mailowo (podpisany skan) na adres: grodzisk@ckrondo.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać:
„Kultura Na Okrągło – zgłoszenie”)

ZASADY WYBORU INICJATYW
18. Złożenie Karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem zadania do realizacji.
19. Organizator konkursu ma prawo zwrócić się do Autora o usunięcie błędów formalnych.

20. Wnioski, które przejdą pozytywnie ocenę formalną, zostaną ocenione pod względem
merytorycznym przez komisję konkursową.
21. Przed ogłoszeniem wyniku dopuszcza się negocjacje dotyczące kwoty dofinansowania wybranych
inicjatyw oraz zakresu zadań do realizacji.
22. Komisja wybierze przynajmniej 3 inicjatywy do realizacji i dofinansowania.
23. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
24. W sytuacji zaistnienia niezależnych od organizatora projektu okoliczności uniemożliwiających
realizację wybranej przez komisję inicjatywy, do realizacji dopuszcza się kolejną, najwyżej ocenioną
przez komisję.
25. Ogłoszenie oficjalnych wyników wyboru inicjatyw nastąpi do 10 czerwca 2022 roku. Wyniki zostaną
opublikowane na stronie www.ckrondo.pl i na profilu FB CK RONDO oraz Grodzisk Wielkopolski Kultura na okrągło.
26. Po wyłonieniu zwycięskich inicjatyw ich Autorzy otrzymają, pomoc merytoryczną wyznaczonych
pracowników Centrum Kultury RONDO na każdym etapie realizacji projektu.
27. W przypadku rażącego i uporczywego niedotrzymywania przez Autora inicjatywy terminów
realizacji zadania, lub wprowadzania bez konsultacji z CK RONDO istotnych zmian w elementach
składowych projektu zawartych w Karcie zgłoszenia (załącznik 1) oraz zaktualizowanych zmian
w załączniku do umowy z CK RONDO (porozumienie o współpracy) – instytucja ma prawo do
wyznaczenia nowego lidera projektu (spośród pracowników CK RONDO) i kontynuowania prac lub
anulowania zadania i podjęcia w jego miejsce innej inicjatywy spośród zgłoszonych do konkursu.
28. Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
29. Współpracę pomiędzy Autorem wybranej inicjatywy a Centrum Kultury RONDO na etapie realizacji
zadania regulować będzie odpowiednie pisemne porozumienie o wzajemnych konsultacjach
i współpracy. W przypadku realizacji inicjatywy zgłoszonej przez osobę niepełnoletnią
porozumienie zawarte zostanie z jej rodzicem/opiekunem prawnym.
30. Przesłanie zgłoszenia inicjatywy jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu
oraz z zobowiązaniem się do współpracy z Centrum Kultury RONDO przy realizacji inicjatywy.
31. Autorzy inicjatyw wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i prezentację swojej
inicjatywy przez Centrum Kultury RONDO w mediach, w zakresie promocji projektu oraz promocji
danej inicjatywy, a także w materiałach dokumentujących przebieg projektu.
32. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie CK RONDO, ul. Kolejowa 12, 62-065
Grodzisk Wielkopolski, tel. 61 22 71 280, grodzisk@ckrondo.pl oraz w Gminnym Centrum
Informacji, ul. Przemysłowa 7.
33. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
34. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie.

