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Regulamin konkursu „WYJDŹ Z KULTURĄ” na inicjatywę kulturalną  

1. „WYJDŹ Z KULTURĄ” to tytuł konkursu realizowanego przez Ełckie Centrum Kultury w ramach 

projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury z programu „Dom Kultury + Inicjatywy 

Lokalne 2013”. Działania konkursowe będą realizowane od 15 września 2013 r. do 15 grudnia 

2013 r. na terenie Ełku. 

2. Celem konkursu jest obudzenie aktywności kulturalno-obywatelskiej mieszkańców. Projekt ma też 

na celu nawiązanie przez Ełckie Centrum Kultury stałych relacji z mieszkańcami miasta. W ramach 

programu poszukujemy niestandardowych, autorskich, obywatelskich pomysłów na inicjatywy 

kulturalne. 

3. Program adresowany jest do osób powyżej 15 roku życia, zamieszkujących stale lub czasowo na 

terenie miasta Ełku. 

4. W konkursie na inicjatywę kulturalną mogą brać udział osoby prywatne bądź nieformalne grupy 

osób. 

5. Jeden uczestnik może zgłosić więcej niż jedną inicjatywę do konkursu. 

6. W konkursie planowane jest wyłonienie 6 inicjatyw. Ogólna kwota do podziału na wszystkie 

inicjatywy wynosi 22 000 złotych brutto.  

7. Wnioski konkursowe zostaną ocenione przez jury w składzie: 3 przedstawicieli lokalnych organizacji, 

3 pracowników ośrodka kultury i jednego przedstawiciela samorządu. Ostateczna decyzja  

w zakresie wyłonienia zwycięskich projektów, jak i wysokości środków przyznanych na realizacje 

danego projektu, będzie należała do jury. 

8. Zwycięskie inicjatywy zostaną wybrane w oparciu o poniższe kryteria: 

• niestandardowy pomysł; 

• użyteczność projektu dla społeczności lokalnej;   

• wspieranie działań obywatelskich; 

• innowacyjność; 

• inicjatywa własna kandydata/kandydatów; 

• otwartość i odwaga działania kandydatów; 

• wizja współpracy z ośrodkiem kultury po zakończeniu projektu 

• poparcie pomysłu w mediach społecznościowych 

9. Jury wybiera najlepsze inicjatywy według następującej procedury: każdy z członków komisji 

dokonuje indywidualnej oceny każdego projektu, przyznając w każdej z wymienionych wyżej 

kategorii od 0 do 15 punktów (maksymalna liczba punktów do zdobycia przez jeden projekt wynosi 

120 punktów). Maksymalnie 6 inicjatyw, które zdobędą największą liczbę punktów, otrzyma 

dofinansowanie. W przypadku równej liczby punktów, jury podejmie decyzję zwykłą większością 

głosów (50% głosów + 1). 
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10. Dotację można przeznaczyć na: 

 honoraria/wynagrodzenia osób prowadzących działania 

 zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć warsztatowych i artystycznych, z 

wyłączeniem zakupu środków trwałych; 

 koszty podróży/transportu: uczestników warsztatów, artystów i in. osób związanych z 

realizacją zadania, scenografii, instrumentów, elementów wyposażenia 

technicznego/sceny; 

 poligrafia - wydanie publikacji, stanowiących część zadania oraz koszty nagrań (audio i 

video) materiałów stanowiących część zadania; scenografia i stroje: projekt, wykonanie (w 

tym koszt materiałów); 

 noclegi i wyżywienie dla uczestników przedsięwzięć organizowanych w ramach zadania, w 

tym artystów i jurorów; 

 dokumentacja/rejestracja realizacji zadania (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa) - koszty te nie 

mogą przekroczyć 10% dofinansowania; 

 koszty promocji i kampanii informacyjnej (np. druki, zakup czasu antenowego, rozwój 

strony internetowej) -  koszty te nie mogą przekroczyć 10% dofinansowania; 

 zakup praw autorskich lub licencji; 

 niezbędne ubezpieczenia. 

Dotacji nie można przeznaczyć na zakup środków trwałych. 

11. Przy ocenie nadesłanych zgłoszeń, jury odrzucać będzie projekty, które cechują się: 

• brakiem użyteczności dla społeczności lokalnej; 

• nastawieniem na zysk; 

12. Inicjatywy mogą być zgłaszane poprzez: 

• wypełnienie formularza on-line umieszczonego na stronie http://www.eck.elk.pl/ 

• wysłanie wypełnionego formularza na adres jolanta.skulimowska@eck.elk.pl (do pobrania 

na stronie http://www.eck.elk.pl/ ). 

• dostarczenie wypełnionego formularza do Sekretariatu Ośrodka Kultury osobiście lub 

listownie na adres: Ełckie Centrum Kultury, ul Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk; z dopiskiem 

„WYJDŹ Z KULTURĄ” 

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu oraz ze zobowiązaniem do 

ścisłej współpracy z ośrodkiem kultury przy realizacji nagrodzonego pomysłu. 

 

http://www.eck.elk.pl/
http://www.eck.elk.pl/
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13.Pod głosowanie i ocenę jury zostaną poddane zgłoszone inicjatywy, które spełniają kryteria 

formalne: 

• osoba zgłaszająca projekt ma ukończone 15 lat; 

• przedstawiony ogólny koszt odpowiada realnym cenom;   

• formularz jest kompletny (prawidłowo wypełnione są wszystkie obowiązkowe pola); 

• cel zgłaszanej inicjatywy nie stoi w sprzeczności z celami projektu. 

14. Organizator na podstawie decyzji jury sfinansuje realizację zwycięskich inicjatyw, tj. przeznaczy na 

realizację zwycięskich projektów kwotę o łącznej wysokości nie przekraczającej  

22 000 zł brutto. 

15. Po wyłonieniu zwycięskich projektów, ich autorzy – wspólnie z przedstawicielami ECK – będą 

pracować nad harmonogramem działań, kosztorysem i wskaźnikami osiągnięcia celów projektu. 

Współpracę na etapie realizacji zwycięskich inicjatyw między autorami a ośrodkiem kultury będzie 

regulować odpowiednia umowa. 

16. Autorzy zwycięskich projektów wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich wizerunków przez ośrodek 

kultury i media w związku z realizacją projektu w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy 

Lokalne 2013”. 

17. W sytuacji zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację zwycięskiej inicjatywy, do realizacji 

dopuszczone zostaną projekty z listy rezerwowej. 

18. Konkurs będzie realizowany wedle następującego terminarza: 

• Zgłaszanie inicjatyw do konkursu: 18 czerwca 2013 r. – 18 lipca 2013 r. 

• Wyłonienie zwycięskich projektów: 19 lipca 2013 r. – 22 lipca 2013 r. 

• Ogłoszenie wyników: 22 lipca 2013 r. , opublikowane ich na stronie www.eck.elk.pl oraz na 

profilu FB  konkursu. 

• Spotkania konsultacyjne z autorami zwycięskich projektów w celu ustalenie harmonogramu 

działań i stworzenia kosztorysów: 23 lipca 2013 r.– 4 sierpnia 2013 r. 

• Realizacja zwycięskich pomysłów – 15 września 2013 r. - 15 grudnia 2013 r. 

 

http://www.eck.elk.pl/

