
 
 

REGULAMIN KONKURSU NA INICJATYWY LOKALNE 

W PROJEKCIE „Rozkręćmy KULTURĘ w Gminie Łukta” 

REALIZOWANYM W RAMACH PROGRAMU  

DOM KULTURY + INICJATYWY LOKALNE 2021 

 

Celem strategicznym programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ 

Inicjatywy lokalne 2021 jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania 

domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału 

kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. 

 

I. CELE KONKURSU 

1. Zwiększenie aktywności kulturalnej i wspieranie potencjału kulturotwórczego 

mieszkańców gminy Łukta. 

2. Tworzenie nowych form aktywności społeczno-kulturalnej dzięki wsparciu  inicjatyw 

oddolnych w zakresie kultury i edukacji kulturalnej. 

3. Wykorzystanie potencjału kulturotwórczego miejsc oraz osób zamieszkujących gminę 

Łukta zidentyfikowanych podczas części diagnostycznej projektu Rozkręćmy 

KULTURĘ w Gminie Łukta. 

4. Zwiększenie uczestnictwa Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie w życiu kulturalnym 

lokalnej społeczności. 

 

 

II. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ INICJATYWY? 

1. Konkurs skierowany jest do osób zamieszkujących lub działających w gminie Łukta 

2. Pomysły inicjatyw mogą zgłaszać: 

- osoby indywidualne, 

- grupy nieformalne (składające się z minimum 3 osób, ze wskazaniem 

przedstawiciela), 

-   organizacje pozarządowe. 

3. Wnioskodawcy niepełnoletni zobowiązani są do dostarczenia pisemnej zgody 

rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konkursie – Formularz stanowi 

załącznik nr 4 do Regulaminu. 

 

 

 

III. JAKIE INICJATYWY MOGĄ BYĆ ZGŁASZANE 

Konkurs dotyczy inicjatyw z zakresu szeroko rozumianej kultury (w tym także 

projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego) oraz edukacji kulturalnej.  



 
 

Inicjatywy innowacyjne, które nie były wcześniej realizowane na terenie gminy Łukta, 

będą nagradzane dodatkową punktacją podczas dokonywania oceny przez komisję 

konkursową. 

 

IV. ZASADY ZGŁASZANIA INICJATYW 

Jeden Wnioskodawca (osoba, grupa nieformalna, organizacja pozarządowa) w naborze 

może zgłosić tylko jedną inicjatywę. Osoby wchodzące w skład grupy nieformalnej 

oraz organizacji pozarządowej nie mogą zgłaszać kolejnej inicjatywy jako osoba 

indywidualna. 

 

V. PARTNERSTWO 

Zgłaszane inicjatywy mogą być realizowane przez ich autorów samodzielnie, jak 

również przy współpracy partnerów. Partnerami mogą być zarówno osoby 

indywidualne, jak również różnego rodzaju organizacje, instytucje. W przypadku 

deklaracji partnerstwa przy realizacji projektu, wymagany jest list intencyjny 

określający zakres oferowanego wsparcia. 

Zgłaszane inicjatywy, zgodnie z ideą programu, powinny być także realizowane we 

współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łukcie. GOK zapewnia zarówno 

pomoc w zakresie wypełniania wniosku, jak i pomoc techniczną związaną z 

wykorzystaniem posiadanej infrastruktury oraz sprzętu. Dostępność wyposażenia i 

pomieszczeń należących do Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie należy 

każdorazowo uzgodnić z pracownikiem GOK-u.   

 

VI. SPOSÓB ZGŁASZANIA INICJATYW 

1. Pomysły inicjatyw muszą być złożone w formie wypełnionego FORMULARZA 

ZGŁOSZENIOWEGO stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.  

2. Termin składania wniosków: 1. czerwca do 11. czerwca 2021 r. 

3. Wnioski mogą być składane osobiście w GOK-u przy ul. Kościelnej 2B w Łukcie, 

w godzinach 8.00-15.00  w formie papierowej lub poprzez przesłanie na adres 

mailowy: gok@goklukta.pl, w tytule wiadomości wpisując „Rozkręćmy kulturę w 

Gminie Łukta- inicjatywy” 

 

 

VII. MIEJSCE REALIZACJI: 

         Teren Gminy Łukta. 

VIII. TERMIN REALIZACJI 

Inicjatywy muszą być realizowane w okresie od 1. sierpnia do 30. Października 

2021r. 

mailto:gok@goklukta.pl


 
 

 

IX. FINANSOWANIE 

1. Inicjatywy będą finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach 

Programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021 oraz Gminnego Ośrodka Kultury w 

Łukcie. 

2. W ramach naboru dofinansowanych zostanie od 3 do 7 inicjatyw. 

3. Kwota dofinansowania: do 5000zł. Wnioskowana kwota dofinansowania może być 

przyznana w całości lub w niepełnej kwocie.   

4. Rozliczenia księgowe wspartych dofinansowaniem inicjatyw będą realizowane przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie. 

5. Działania finansowe (zakupy, umowy zlecenia, umowy o dzieło) będą realizowane lub 

pilotowane przez wyznaczonego pracownika  Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie. 

Rachunki i faktury będą wystawiane na Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie oraz płatne 

przelewem. 

6. W ramach inicjatywy nie przewiduje się:  

 zakupu środków trwałych. 

7. Wydatki, które można pokryć w ramach otrzymanego dofinansowania (wykaz kosztów 

kwalifikowanych) wymienione zostały w Załączniku Nr 3 do niniejszego Regulaminu 

(zgodnie z Regulaminem Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + 

Inicjatywy lokalne 2021 „Rozkręćmy KULTURĘ w Gminie Łukta”). 

8. Inicjatywy nie mogą mieć charakteru komercyjnego i być nastawione na generowanie 

przychodu na rzecz organizatorów wydarzenia lub innych podmiotów. 

 

 

X. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Wnioski, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne, zostaną przekazane 

do oceny merytorycznej do Komisji  Konkursowej powołanej przez Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Kultury. 

2. Spośród zgłoszonych w terminie od 1. czerwca do 11. czerwca 2021 r. inicjatyw 

komisja konkursowa wyłoni od 3 do 7 inicjatyw, które będą realizowane przez ich 

autorów przy wsparciu merytorycznym Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie. 

3. Ogłoszenie oficjalnych wyników wyboru inicjatyw nastąpi nie później niż 25. 

czerwca 2021 r. Lista wybranych do dofinansowania inicjatyw dostępna będzie na 

stronie internetowej GOK i na Facebooku. 

4. W skład komisji konkursowej wchodzić będą przedstawiciele: Gminnego Ośrodka 

Kultury w Łukcie i Urzędu Gminy w Łukcie oraz osoby reprezentujące środowiska 

artystyczne. Nad wyborem z ramienia Narodowego Centrum Kultury czuwać będzie 

przedstawiciel Stowarzyszenia CAL. 

5. Każdy z członków komisji dokona samodzielnej oceny każdej ze zgłoszonych 

inicjatyw, przyznając punkty zgodnie z zasadami określonymi w KARCIE OCENY 

stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu. 

6. Preferowane będą inicjatywy: 

 skierowane do grup i osób, które – ze względu na bariery kulturowe, sytuację 

zawodową, miejsce zamieszkania – w niewielkim stopniu uczestniczą w życiu 

kulturalnym lokalnej społeczności; 



 
 

 skierowane do młodzieży w wieku gimnazjalnym, licealnym oraz studentów 

oferujące nowe, atrakcyjne formy aktywności kulturalnej,  

 o dużym potencjale aktywizacyjnym i integracyjnym włączające w sposób aktywny 

poszczególne grupy mieszkańców. 

7. W przypadku uzyskania identycznej liczby punktów, decyduje kolejność zgłoszeń. 

8. Jeżeli wybrany wnioskodawca zrezygnuje z realizacji projektu, organizator zastrzega 

sobie prawo do wyboru kolejnego pomysłu inicjatywy z listy rezerwowej. 

9. Realizatorzy projektów zobowiązani są do złożenia sprawozdania z wykonywanych 

działań w ramach projektu w terminie do 7 dni po zakończeniu projektu. 

 

XI. OBOSTRZENIA PANDEMICZNE 

W przypadku kolejnej fali korona wirusa, należy uwzględnić możliwość dostosowania 

inicjatyw do aktualnych obostrzeń. 


