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REGULAMIN NABORU INICJATYW KULTURALNYCH 

„Górzno / Nowe spojrzenie” 

w ramach programu Narodowego Centrum Kultury  

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020 

 

I. Wstęp 

 

Projekt „Górzno / Nowe spojrzenie” powstał po to, by poznać i zrozumieć potrzeby kulturalne społeczności 

lokalnej, a także by sami mieszkańcy gminy Górzno mogli stać się inicjatorami 

i motorem działań kulturalnych, a zarazem czynnymi partnerami Gminnego Ośrodka Kultury w Górznie. 

Celem projektu jest odkrycie i rozwijanie potencjału społecznego oraz wspieranie aktywności społecznej  

i działań kulturalnych wypływających z potrzeb i marzeń społeczności lokalnej. 

 

Niniejszy regulamin określa zasady wyboru inicjatyw kulturalnych, które zostaną dofinansowane  

i zrealizowane na terenie miasta i gminy Górzno, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury  

w Górznie.  

 

II. Organizacja naboru 

 

1. Nabór obejmuje inicjatywy dla lokalnej społeczności, które włączą w działanie mieszkańców miasta  

i gminy Górzno. 

2. Inicjatywy mogą być zgłoszone do naboru przez grupy nieformalne, osoby prywatne i organizacje 

pozarządowe. 

3. Ocenie podlegają wnioski o dofinansowanie inicjatyw, których realizacja będzie odbywać się w terminie 

od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. 

4. Organizatorem naboru oraz jednostką koordynującą przebieg każdej z wybranych inicjatyw do dalszej 

realizacji jest Gminny Ośrodek Kultury w Górznie, który odpowiada również za obsługę księgowo-

administracyjną naboru. 

 

III. Cele i rezultaty naboru 

 

1. Celem naboru jest dofinansowanie inicjatyw lokalnych mieszkańców miasta i gminy Górzno na 

działania kulturalne, a szczególnie tych pomysłów które: 

− zaangażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne i infrastrukturalne); 

− aktywizują i integrują społeczność lokalną; 

− promują aktywne uczestnictwo w kulturze; 

− wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności; 
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− mają jasno określony cel, odpowiednio zaplanowane działania, mierzalne rezultaty  

i racjonalne koszty realizacji.  

2. Wsparcie pomysłów, które będą miały wpływ na rozwój kultury na terenie gminy Górzno.  

3. Wyróżnione pomysły zostaną zrealizowane od 1 wrześnie 2020 r. do 30 listopada 2020 r. 

 

IV. Uczestnicy naboru 

 

1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie realizacji zadania są: 

− osoby fizyczne; 

− grupy nieformalne (minimum 3 osoby); 

− organizacje pozarządowe, m.in. stowarzyszenia, fundacje. 

2.  Uczestnicy naboru powinni spełnić następujące warunki: 

− być bezpośrednimi realizatorami inicjatywy kulturalnej zgłoszonej do naboru; 

− uczestnikami realizowanej inicjatywy powinni być mieszkańcy miasta i gminy Górzno lub osoby 

pracujące na terenie gminy Górzno czy też aktywnie uczestniczące w rozwoju życia kulturalnego 

miasta i gminy. 

 

V. Zgłoszenia do naboru 

 

1. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie e-mailem lub osobiście wniosku o dotację  

w terminie do 16 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu). 

2. Wniosek o dotację należy składać e-mailem na adres: gok@gorzno.pl w temacie maila należy wpisać: 

„Górzno / Nowe spojrzenie” lub osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie, Rynek 14A, 87-

320 Górzno.  

3. Wniosek o dotację składa organizacja, osoba fizyczna lub grupa nieformalna, która będzie realizowała 

inicjatywę kulturalną.  

4. Jeden wnioskodawca może złożyć 1 wniosek. 

5. Wnioski o dofinansowanie złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Wnioski, które zostały złożone w terminie będą prezentowane publicznie przed komisją oraz widownią 

przez pomysłodawców inicjatyw 17 lipca 2020 r. o godz. 17:00. 

 

VI. Komisja naboru 

 

1. Komisję Konkursową powołuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Górznie. W skład komisji 

wchodzą trzy niezależne osoby niezwiązane z proponowanymi inicjatywami, animator z Narodowego 

Centrum Kultury oraz po jednym z członków z każdej z inicjatyw.  

2. Członkowie komisji reprezentujący jednocześnie inicjatywę kulturalną nie będą mieli prawa głosu  

w trakcie głosowania na swoją inicjatywę. 

 

VII. Zasady rozstrzygania konkursu 

 

1. Ocena każdego zgłoszonego projektu kulturalnego przeprowadzona będzie w oparciu o następujące 

kryteria oceny formalnej i merytorycznej: 

a. ocena formalna: 

− projekt podpisany i złożony na wymaganym formularzu; 

− czas realizacji zgodny z założeniami konkursowymi; 
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− projekt zakłada działania kulturalne; 

− zgodność kosztów kwalifikowanych z regulaminem projektu (załącznik nr 1 do niniejszych zasad 

wyboru inicjatyw). 

b. ocena merytoryczna: 

− pomysłowość i czytelność inicjatywy; 

− określony cel inicjatywy, wynikający z konkretnych potrzeb danej społeczności; 

− podejmowanie działań we współudziale mieszkańców gminy Górzno; 

− przejrzystość harmonogramu i jego spójność z opisem inicjatywy; 

− czytelność budżetu i jego zgodność z tematem inicjatywy; 

2. Komisja Konkursowa, w oparciu o kryteria oceny inicjatyw i kartę oceny wniosku (załącznik nr 2), 

wybierze od 3 do 7 inicjatyw, o dofinansowanie których Gminny Ośrodek Kultury w Górznie złoży 

wniosek do Narodowego Centrum Kultury.  

3. Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  

w Górznie we współpracy z Komisją Konkursową. Decyzja dyrektora ma charakter ostateczny i nie 

podlega procedurom odwoławczym. 

 

VIII. Dofinansowanie 

 

1. W ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020 zostało 

zabezpieczonych łącznie 22000 zł na zrealizowanie od 3 do 7 inicjatyw lokalnych na terenie miasta i 

gminy Górzno. 

 

IX. Ogłoszenie wyników 

 

1. Po ostatniej prezentacji i obradach jury 17 lipca 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury wyniki naboru 

zostaną ogłoszone najpóźniej do 20 lipca 2020 r. 

2. Wyniki naboru zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.gorzno.pl, na 

profilach GOK w mediach społecznościowych oraz opublikowane w najbliższym numerze lokalnego 

biuletynu Głos Górzna. 

 

X. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 

 

Dane osobowe przekazane Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 

119, s. 1, w celu przeprowadzenia projektu „Górzno / Nowe spojrzenie”. Podanie danych osobowych 

jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub odmowa wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, 

uniemożliwia uczestniczenie w projekcie. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych 

osobowych oraz do ich poprawiania. 

 

XI. Postanowienia Końcowe 

 

1. Regulamin naboru inicjatyw wraz z załącznikami i formularzem wniosku dostępny jest na stronie 

internetowej www.gorzno.pl; 

2. Dodatkowe informacje można uzyskać w GOK Górzno, ul. Rynek 14A, 87-320 Górzno, a także  

pod nr tel. 56 4989253.  

http://www.gorzno.pl/
http://www.gorzno.pl/

