
 
 

Zasady wyboru inicjatyw w konkursie 
„Bądź cool-turalnie aktywny”” 

w ramach programu Narodowego Centrum Kultury 
Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2016 

 
Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu w ramach projektu „Bądź cool-turalnie 
aktywny”, w którym najlepsze pomysły inicjatyw społecznych zostaną dofinansowane i 
zrealizowane na terenie miasta Słupsk we współpracy ze Słupskim Ośrodkiem Kultury. 
 

I. Organizacja konkursu 
 

1. Założeniem konkursu są inicjatywy lokalne (projekty) społeczności lokalnej zgłoszone przez 
osoby prywatne, grupy nieformalne i organizacje pozarządowe z terenu miasta Słupska, 
które włączają aktywnie jak największą liczbę mieszkańców i są realizowane na terenie 
słupskich osiedli: Piastów, Śródmieście, Akademickie lub w innej części miasta, z 
założeniem  uczestnictwa w nich mieszkańców ww. osiedli i studentów Akademii 
Pomorskiej. 

2. Ocenie podlegają wnioski o dofinansowanie inicjatyw lokalnych (projektów), których 
realizacja będzie odbywać się w terminie od 20 sierpnia do 30 października 2016 roku. 

3. Organizatorem konkursu jest Słupski Ośrodek Kultury, który będzie także pomagał przy 
realizacji pomysłów i zapewni ich obsługę administracyjną.  

 

II. Cele i efekty konkursu 
 

1. Celem konkursu jest dofinansowanie inicjatyw lokalnych mieszkańców Słupska,  
które:  

a. w sposób przemyślany angażują zasoby lokalne (społeczne, naturalne, finansowe),  
b. integrują i aktywizują społeczność lokalną, 
c. rozwijają kulturę lokalną, 
d. mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i 

rozsądne koszty realizacji, 
2. Konkurs ma na celu wsparcie rozwoju ruchu społecznego oraz integracji mieszkańców, 

których pomysły będą miały wpływ na rozwój kultury na terenie słupskich osiedli: Piastów, 
Śródmieście, Akademickie. 

3. Efektem konkursu jest dofinansowanie i zrealizowanie od 4 do 7 inicjatyw lokalnych 
(projektów) na terenie Słupska w terminie od 20 sierpnia do 30 października 2016 roku. 

 

III. Uczestnicy konkursu 
 

1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie realizacji inicjatyw są: 
a. osoby fizyczne, 
b. grupy nieformalne, 



c. organizacje pozarządowe, m.in. fundacje, stowarzyszenia itp. 
2. Każdy uczestnik konkursu powinien spełnić następujące warunki: 

a. być bezpośrednim realizatorem inicjatywy (projektu), będącej przedmiotem 
zgłoszenia do konkursu, 

b. być mieszkańcem Słupska, studentem słupskiej uczelni lub pracownikiem 
zatrudnionym na terenie Słupska. 

3. Preferowane będą projekty osób/grup, które dotychczas nie uczestniczyły w działaniach 
kulturalnych Słupskiego Ośrodka Kultury. 

 

IV. Zgłoszenia do konkursu 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie osobiście lub e-mailem listu  
Intencyjnego/ wniosku (zał. nr 1 do regulaminu) o dotację w terminie do 30 maja 2016 r. 
(decyduje data wpływu).  

2. List intencyjny można składać osobiście w Słupskim Ośrodku Kultury w Słupsku (76-200) ul. 
Braci Gierymskich 1 lub przez pocztę e-mail na adres: coolturalnie.sok@gmail.com (w 
temacie należy wpisać: „Konkurs”) 

3. Wniosek o dotacje składa osoba fizyczna, lider grupy nieformalnej, organizacji 
pozarządowej, który będzie realizował zgłaszaną inicjatywę lokalną (projekt). 

4. Każda osoba chcąca wziąć udział w konkursie może zwrócić się o pomoc w napisaniu listu 
intencyjnego/wniosku do organizatorów konkursu. 

5. Wnioski o dofinansowanie złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
6. Złożenie listu intencyjnego/wniosku o dotację traktowane jest przez Organizatora jako 

wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych, zawartych w dokumentacji 
konkursowej, w celu promocji. 

 
 

V. Zasady rozstrzygania konkursu 
 

1. Listy intencyjne/wnioski oceniane będą: 
a. formalnie, 
b. merytorycznie. 

2. Ocena formalna – kryteria: 
a. czy wszystkie pola listu intencyjnego/wniosku są czytelnie wypełnione, 
b. czy list intencyjny/wniosek jest podpisany przez osobę za niego odpowiedzialną, 
c. czy list intencyjny/wniosek został złożony w terminie, 
d. czy termin zaplanowanych działań mieści się w terminie określonym przez 

regulamin (patrz: część II, punkt 3.). 
3. Ocena merytoryczna – etap I: 

a. oceny pomysłów na działania kulturalne dokonają osoby składające listy 
intencyjne/wnioski (bez możliwości oceny własnego wniosku), 

b. każda osoba składająca list intencyjny/wniosek otrzyma w terminie do 7 czerwca 
skrócony opis poszczególnych pomysłów, z którymi będzie musiała się zapoznać w 
ciągu dwóch dni, 

c. dnia 9 czerwca 2016 r. odbędzie się spotkanie wszystkich osób aplikujących o środki 
finansowe w ramach konkursu w Słupskim Ośrodku Kultury; podczas spotkania 
odbędzie się głosowanie i wybór najlepszych pomysłów do realizacji (na 
przygotowanych kartach każdy będzie musiał zaznaczyć połowę pomysłów, które 
jego zdaniem są warte realizacji; w przypadku, gdy liczba listów/wniosków będzie 



mniejsza niż 14. zaznaczyć trzeba będzie minimum 7.). Przed głosowaniem będzie 
można zadawać pytania autorom poszczególnych pomysłów. 

d. wybrane w ten sposób inicjatywy przejdą do następnego etapu oceny 
merytorycznej. 

4. Ocena merytoryczna – etap II: 
a. ostatecznej oceny listów intencyjnych/wniosków dokona jury konkursu 
b. ocena zgłoszonych inicjatyw społecznych przeprowadzona będzie w oparciu o 

następujące kryteria (zgodne z regulaminem programu Dom Kultury + Inicjatywy 
lokalne 2016): 

i. znaczenie dla społeczności lokalnej, 
ii. oryginalność pomysłu, 

iii. zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu (wolontariuszy), 
iv. klarowność przedstawionego budżetu i jego adekwatność do 

proponowanego projektu 
v. oraz czy pomysł odpowiada na zdiagnozowane potrzeby kulturalne 

mieszkańców Słupska 
5. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Komisja Konkursowa. 
6. Decyzje Komisji Konkursowej mają charakter ostateczny i nie podlegają procedurom 

odwoławczym. 
 

VI. Jury konkursu 
 

1. Komisję konkursową powołuje dyrektorka Słupskiego Ośrodka Kultury. 
2. W skład Komisji konkursowej wejdą przedstawiciele (po 1. osobie) partnerów projektu, tj. 

Biblioteki Publicznej w Słupsku, Spółdzielni Mieszkaniowej Kolejarz w Słupsku i Akademii 
Pomorskiej wraz z osobą reprezentującą organizatora konkursu. Łącznie Komisja 
Konkursowa będzie liczyła 4 osoby. 

 
 

VII. Dofinansowanie 
 

1. W ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne  
2016 na zrealizowanie od 4. do 7. inicjatyw lokalnych na terenie Miasta Słupska zostało 
zabezpieczonych łącznie ok. 22000 zł. 

 

VIII. Ogłoszenie wyników 
 

1. O wynikach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo do dnia 13 czerwca 
2016 r. 

2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej do dnia 13 czerwca 2016 r. na: 
- stronie internetowej: www.sok.slupsk.pl, www.slupsk.pl  
- portalu społecznościowym www.facebook.com, profil: 
www.facebook.com/coolturalnie.sok 
- tablicy ogłoszeń w SOK-u. 

3. Z każdym laureatem konkursu Słupski Ośrodek Kultury podpisze umowę na realizację 
pomysłu, która zawierać będzie m.in.: 

a. termin i miejsce realizacji, 
b. kwotę przyznanej dotacji na realizację pomysłu. 

 



 

IX. Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin konkursu wraz z załącznikami, tj. wzorem listu intencyjnego (zał. nr 1) i Listą 
kosztów kwalifikowalnych (zał. nr 2) dostępny jest na stronie internetowej 
www.sok.slupsk.pl  

2. Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Słupskim Ośrodku Kultury 
mieszczącym się w Słupsku przy ul. Braci Gierymskich 1, pod nr telefonu (59) 842 63 49 lub 
email: coolturalnie.sok@gmail.com 

 
 
Organizatorzy: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Partnerzy: 
 

                                       
  
 
 

Regulamin Konkursu projektu „Bądź cool-turalnie aktywny” Słupskiego Ośrodka Kultury 

realizowanego w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2016 ze środków finansowych 

Narodowego Centrum Kultury. Zadanie cz. I. 


