
Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022

Preambuła

Celem strategicznym projektu "Dom Kultury + Inicjatywy lokalne. Edycja 2022" jest inicjowanie działan!
słuz"ących  wzmocnieniu  zaangaz"owania  domu  kultury  w  z"ycie  społecznos!ci  lokalnej,  odkrywaniu  i
rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej człono! w oraz kulturotwo! rczych zasobo! w społecznos!ci.
Projekt  ukierunkowany  jest  na  bezpos!rednią  i  bliską  wspo! łpracę  z  przedstawicielami  społecznos!ci
lokalnej,  odkrywanie  talento! w  i  wzmacnianie  potencjału  społecznego,  kto! rego  efektem  będzie
stworzenie wspo! lnych projekto! w na rzecz społecznos!ci lokalnych i przestrzeni publicznej.

Regulamin wspierania inicjatyw lokalnych

ORNONTOWICE NOWYCH IDEI 2.0
I. CELE:
 odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatywy kulturotwo! rczych realizowanych przez 

mieszkan! co! w gminy Ornontowice 
 pobudzanie i wzmacnianie aktywnos!ci społecznej
 integracja lokalnos!ci społecznej o charakterze międzypokoleniowym i lokalnym
 budowanie koalicji i wspo! łpracy między mieszkan! cami gminy a ARTerią – Centrum Kultury i 

Promocji
 zagospodarowanie zasobo! w i przestrzeni publicznej w konsekwencji podejmowanych działan!  

w ramach projektu

II. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ INICJATYWY?
 osoby indywidualne (pełnoletni mieszkan! cy gminy)
 grupy nieformalne
 organizacje pozarządowe

III. ZASIĘG REALIZACJI I GRUPY DOCELOWE:
Projekt musi byc! zlokalizowany na terenie Ornontowic lub realizowany z przeznaczeniem dla 
mieszkan! co! w naszej gminy. Preferowane będą inicjatywy realizowane z udziałem i/lub na rzecz: 

1) integracji mieszkańców, szczególnie nowych
2) młodzieży i dzieci
3) animacji kultury
4) budowanie potencjału sąsiedzkiego

IV. ILE INICJATYW MOŻNA ZGŁOSIĆ?
Wszyscy uprawnieni do udziału w projekcie mogą zgłosic! więcej niz"  jedną inicjatywę.

V. TERMIN REALIZACJI
Inicjatywy muszą byc! realizowane w okresie 1 sierpnia - 25 października 2022.



VI. FINANSOWANIE/BUDŻET
1. Projekty będą finansowane ze s!rodko! w Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom 
Kultury + Inicjatywy lokalne. Edycja 2022 oraz ARTerii - Centrum Kultury i Promocji.
2. Przewidywany budz"et całkowity: 30 000 zł.
3. W ramach projektu dofinansowanych zostanie od 3 do 7 inicjatyw.
4. Maksymalna kwota dofinansowania jednej inicjatywy- 10 000 zł.
5. Rozliczenia księgowe wspartych dofinansowaniem inicjatyw będą realizowane przez księgowos!c! 
ARTerii - Centrum Kultury i Promocji..
6. W ramach projektu nie przewiduje się dofinansowania koszto! w działalnos!c! organizacji, pokrywania 
koszto! w ich funkcjonowania oraz za przygotowanie projektu.

VII. GDZIE SKŁADAĆ PROJEKTY INICJATYW?
1. Projekty inicjatyw nalez"y składac! osobiście w sekretariacie ARTerii - Centrum Kultury i Promocji w 
następujących godzinach:
poniedziałek  7.00 – 15.00,
wtorek  7.00 – 15.00,
s!roda 7.00 – 17.00,
czwartek  7.00 – 15.00,
piątku 7.00 – 13.00,
lub mailowo na adres:
sekretariat@centrumarteria.pl
2. Rozpatrywane będą projekty inicjatyw złoz"one na oryginalnym formularzu zgłoszeniowym 
„ORNONTOWICE NOWYCH IDEI 2.0 – KARTA INICJATYWY” – do pobrania ze strony internetowej 
www.centrumarteria.pl lub w formie papierowej w sekretariacie ARTerii - Centrum Kultury i 
Promocji.

VIII. TERMIN ZGŁASZANIA INICJATYW
Pomysły na inicjatywy nalez"y zgłaszac! w nieprzekraczalnym terminie od  1 czerwca  – 19 czerwca 
2022 roku do godz. 14.30 . Dopuszcza się poprawienie błędo! w formalnych wskazanych przez ARTerię
- Centrum Kultury i Promocji do 22 czerwca 2022 oraz konsultacje inicjatyw, po wczes!niejszym 
umo! wieniu telefonicznym, do dnia – 15 czerwca 2022 roku do godz. 15.30

IX. ZASADY WYBORU INICJATYW
1. Wybór inicjatyw do realizacji i dofinansowania ma charakter uczestniczący i etapowy.
I ETAP
1. Ocena formalna (zgodnos!c! inicjatywy z załoz"eniami DK+ oraz niniejszego Regulaminu, kto! rej 
dokona ARTeria - Centrum Kultury i Promocji).
a) Punktacja w ocenie formalnej:
-  kro! tki opis inicjatywy oraz działan!  w jej ramach z uwzględnieniem zmian kto! re zapoczątkuje. – max 
15 pkt
-  opis uczestniko! w inicjatywy oraz partnero! w i realizatoro! w zadania – max 20 pkt
-  terminarz wydarzen!   wraz z kosztami szacunkowymi– max 10 pkt
-  nazwa inicjatywy – 5 pkt
Maksymalnie moz"na uzyskac! 50 pkt.
2. Lista przyjętych do oceny merytorycznej inicjatyw zostanie ogłoszona 21 czerwca 2022 , na stronie 
www.centrumarteria.pl

http://www.centrumarteria.pl/


II ETAP
1. Inicjatywy, kto! re przejdą pozytywną weryfikację formalną zostaną ocenione pod względem 
merytorycznym przez KAPITUŁĘ NOWYCH IDEI 2.0, w skład kto! rej wejdą:
- po jednym przedstawicielu Wnioskodawcy Inicjatyw
- trzech niezalez"nych eksperto! w 
- przedstawiciel ARTerii - Centrum Kultury i Promocji.
2. Posiedzenie KAPITUŁY NOWYCH IDEI 2.0 odbędzie się 22 czerwca 2022  o godz. 17.00 
w siedzibie ARTerii - Centrum Kultury i Promocji.
3. Kapituła Nowych Idei 2.0 po wysłuchaniu kro! tkich (do 5 min.) prezentacji wszystkich 
przedstawicieli Wnioskodawców inicjatyw,  za pomocą przygotowanych przez ARTerię - Centrum 
Kultury i Promocji kart oceni pomysły zgłoszone do konkursu. 
4. Prezentacja przedstawiciela Wnioskodawcy inicjatywy powinna przedstawiać jej cel, sposób 
realizacji i efekty. 
5. Przedstawiciel Wnioskodawcy Inicjatywy nie będzie mo! gł głosowac! na Inicjatywę, kto! rą 
reprezentuje.
III ETAP
1. Spos!ro! d zgłoszonych inicjatyw ocenionych przez Kapitułę Nowych Idei 2.0 wybranych zostanie od 
3 do 7 najwyżej ocenionych pomysłów do realizacji i sfinansowania, az"  do wyczerpania budz"etu na
realizację inicjatyw: 30 000 zł.
2. Centrum Kultury ARTeria dopuszcza negocjacje związane z kwotą dofinansowania wybranych 
inicjatyw.
3. O negocjacjach i kwocie dofinansowania wybranych inicjatyw ostatecznie zdecyduje Kapituła   
Nowych Idei 2.0
4. Od decyzji Kapituły Nowych Idei 2.0 nie przysługuje odwołanie.
5. Ogłoszenie oficjalnych wyników wyboru inicjatyw nastąpi do dnia 25 czerwca 2022
(za pos!rednictwem kanało! w: indywidualne informacje dla wnioskodawco! w, strona internetowa 
www.centrumarteria.pl).
6. Koordynatorzy wybranych inicjatyw zobligowani są do dopracowania formy realizacji inicjatywy we 
wspo! łpracy z ARTerią - Centrum Kultury i Promocji. (konsultacje od 1 lipca 2022).
Szczego! łowych informacji oraz konsultacji (po uprzednim umo! wieniu telefonicznym) udzielają 
pracownicy ARTerii - Centrum Kultury i Promocji nr tel : 32 23 54 698 

Wykaz kosztów kwalifikowanych
ORNONTOWICE NOWYCH IDEI 2.0

I. CO MOŻEMY SFINANSOWAĆ ?
1. Wydatki związane z realizacją zadania muszą spełniać następujące warunki (łącznie):
a. niezbędne dla realizacji zadania;
b. efektywne i racjonalne;
c. wydatkowanie przyznanych s!rodko! w powinno rozpocząc! się najwczes!niej w dniu 1 sierpnia 2022r.; 
natomiast zakon! czyc! nie po! z!niej niz"  30 października 2022r.;
d. poniesione zgodnie z ustawą Prawo zamo! wien!  publicznych;
e. udokumentowane;
f. poniesione na rzecz realizacji inicjatywy przez Centrum Kultury ARTeria (faktura, umowa, rachunek)



2. Za wydatki kwalifikowane uznaje się:
a. honoraria/wynagrodzenia za działania merytoryczne i obsługę przedsięwzięcia, instruktoro! w – 
prowadzących warsztaty/ two! rco! w/artysto! w, koordynatora zadania, redaktoro! w i autoro! w teksto! w do 
publikacji, członko! w jury, konferansjero! w i oso! b prowadzących (np. koncerty, spotkania z artystami), 
tłumaczy, opiekuno! w dzieci, oso! b niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie, pracowniko! w 
obsługi technicznej przedsięwzięc! w ramach zadania (scena, nagłos!nienie, os!wietlenie, nagranie, 
strojenie instrumento! w, dokumentacja – z wyłączeniem koszto! w sprzątania), oso! b przygotowujących 
ewaluację i dokumentację projektu; (UWAGA! Do tej pozycji nie kwalifikują się płace pracowników 
etatowych wnioskodawcy. Są to wyłącznie koszty finansowane w oparciu o faktury oraz umowy 
zlecenia/o dzieło wraz z rachunkiem) 
b. delegacje i diety wolontariuszy uczestniczących w projekcie;
c. zakup materiało! w niezbędnych do realizacji zajęc! warsztatowych oraz przedsięwzięc! artystycznych, 
z wyłączeniem zakupu środków trwałych;
d. koszty podro! z"y/transportu: uczestniko! w warsztato! w, artysto! w i in. oso! b związanych z realizacją 
zadania, scenografii, instrumento! w, elemento! w wyposaz"enia technicznego/sceny;
e. poligrafia – wydanie publikacji, stanowiących częs!c! zadania oraz ich dystrybucja;
f. koszty nagran!  (audio i video) materiało! w stanowiących częs!c! zadania;
g. scenografie i stroje: projekt, wykonanie (w tym koszt materiało! w);
h. noclegi i wyz"ywienie dla uczestniko! w przedsięwzięc! organizowanych w ramach zadania, 
w tym artysto! w i juroro! w;
i. dokumentację/rejestrację realizacji zadania (filmowa, dz!więkowa, zdjęciowa) – koszty te nie mogą 
przekroczyc! 10% dofinansowania; koszty promocji;
j. kampanie informacyjne (np. druki, zakup czasu antenowego, rozwo! j strony internetowej) – koszty te 
nie mogą przekroczyc! 10% dofinansowania;
k. zakup praw autorskich lub licencji;
l. niezbędne ubezpieczenia.

POWODZENIA !

Zespół ARTerii
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