Projekt „Kuźnia lokalnych pomysłów” jest dofinansowany ze środków Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021. Pierwsza
część programu obejmuje diagnozę potrzeb kulturalnych mieszkańców Kłobucka. W drugiej
części następuje realizacja od 3 do 7 pomysłów kulturalnych będących odpowiedzią na
potrzeby społeczności wynikające z przeprowadzonej diagnozy. Niniejszy nabór pomysłów
kierowany jest do pasjonatów, hobbystów, osób indywidualnych, grup formalnych i
nieformalnych, które gotowe są do podjęcia wyzwania, jakim jest realizowanie kulturalnych
działań pobudzających mieszkańców gminy Kłobuck do aktywnego udziału w lokalnym życiu
kulturalnym.
Jeśli masz ciekawy pomysł kulturalny i jesteś gotowy podjąć to wyzwanie, ten konkurs jest
właśnie dla Ciebie.
I.

INFORMACJE OGÓLNE

„Kuźnia lokalnych pomysłów” to projekt Miejskiego Ośrodka Kultury im. Władysława Sebyły
w Kłobucku realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury pn.: Dom Kultury
+ Inicjatywy Lokalne 2021
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa mieszkańców Kłobucka i gminy Kłobuck
w konkursie „Kuźnia lokalnych pomysłów” na wyłonienie pomysłów kulturalnych.
2. Pomysł kulturalny zgłoszony do konkursu powinien:
a) wpisywać się w obszar kultury oraz szeroko pojmowanego rozwoju społecznego,(np.
zajęcia, warsztaty artystyczne, prelekcje, wystawy, wernisaże, koncerty, pikniki,
happeningi, konkursy, przeglądy, festiwale, spektakle itp.)
b) odpowiadać na potrzeby kulturalne zawarte w Raporcie z diagnozy „ Kłobuck –
kulturalne miasto marzeń” (załącznik nr 2),
c) zakładać współpracę z Miejskim Ośrodkiem Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku
d) być skierowany do społeczności lokalnej i realizowany na terenie Kłobucka przez
lokalną społeczność.
e) być autorskim pomysłem wynikającym z konkretnych potrzeb, nierealizowanych do tej
pory w Kłobucku i gminie.
f) posiadać jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania skierowane do określonej
grupy odbiorców, kwalifikowane koszty realizacji (stanowiące załącznik nr 3)
g) wykorzystywać zasoby lokalne ( ludzi, organizacji, przestrzeni, infrastruktury)
h) zakładać wkład pracy własnej Autora pomysłu w jego realizację
i) być realizowany w terminie od 30 lipca 2021 r. do 13 listopada 2021r.
j) nie może mieć charakteru komercyjnego tzn. nie mogą być pobierane żadne opłaty.
II.

ORGANIZATOR KONKURSU

1. Organizatorem konkursu: naboru pomysłów i odpowiedzialnym za przebieg ich realizacji
jest Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100
Kłobuck, działając w porozumieniu z Autorem pomysłu.
2. Organizator zapewnia wsparcie finansowe, infrastrukturalne oraz merytoryczne w czasie
realizacji pomysłów kulturalnych.
III.

CELE

KONKURSU

1. Celem konkursu jest zainicjowanie nowych działań kulturalnych, które przyczynią się do
rozwoju potencjału i kapitału kulturowego mieszkańców Kłobucka oraz Gminy Kłobuck
i które wynikają z ich potrzeb kulturalnych.
IV.

UCZESTNICY

KONKURSU

1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Kłobucka oraz Gminy Kłobuck
2. Uczestnikiem Konkursu może być:
a) osoba indywidualna, która ukończyła 16 lat (np. hobbysta, pasjonat,)
b) grupa nieformalna (minimum 3 osoby, ze wskazanym liderem grupy)
c) organizacje pozarządowe
zwani w dalszej części Autorami pomysłów.
3. Wszyscy uprawnieni do udziału w konkursie mogą zgłosić kilka pomysłów. Każdy
zgłoszony pomysł na Karcie zgłoszenia (załącznik nr 1 )będzie rozpatrywany odrębnie
wg reguł określonych w niniejszym regulaminie.
4. Niepełnoletni Autorzy pomysłów powinni załączyć podpisaną zgodę rodziców lub
opiekunów prawnych na udział w Konkursie.
5. Złożenie Karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego
regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych
zawartych w dokumentacji konkursowej na potrzeby naboru, zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych.
V.

HARMONOGRAM

KONKURSU

1. Termin złożenia Karty zgłoszenia: od 07.06.2021r. do 24.06.2021r. do godz. 15.00 mailem
na adres: biuro2@mokklobuck.pl, przesyłką pocztową na adres Organizatora lub osobiście
w MOK od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 – 14.00 po wywołaniu pracownika
dzwonkiem, gdyż nadal działamy w obostrzeniach sanitarnych.
2. Karty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wybór najlepszych zgłoszonych pomysłów kulturalnych nastąpi w dniu 24 czerwca 2021r.
(czwartek) godz. 18.00.
4. Ogłoszenie oficjalnych wyników wyboru pomysłu kulturalnego nastąpi do 30 czerwca
2021r., informacje zostaną podane na stronie internetowej
https://pl-pl.facebook.com/mokklobuck
VI.

PROCEDURA

KONKURSOWA

1. Pomysły kulturalne należy składać na Karcie zgłoszeń (załącznik nr 1, do pobrania ze strony
internetowej www.mokklobuck.pl wpisując adres Kuźnia lokalnych pomysłów)
2. Karta zgłoszenia powinna być kompletna, podpisana czytelnym podpisem Autora pomysłu
(prawidłowo wypełnione wszystkie obowiązkowe pola, dotrzymane wszystkie terminy,

odpowiedni formularz, wnioskowana kwota zgodna z limitem kosztów ujętych w wykazie
kosztów kwalifikowanych, okres realizacji pomysłu zgodny z terminami zapisanymi
w regulaminie, może być napisana czytelnym pismem odręcznym, najlepiej jednak
komputerowo, aby żaden zapis nie stanowił problemu z odczytaniem).
3. Złożenie Karty zgłoszenia nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.
4. W związku z trwająca epidemią Covid 19 zgłaszane pomysły muszą uwzględniać
obowiązujące zasady bezpieczeństwa oraz powinny przewidywać możliwość realizacji
w formie zdalnej.
5. W razie jakichkolwiek wątpliwości, udzielamy konsultacji i wszelkiej pomocy dotyczącej
naboru do konkursu, udzielamy pomocy w kwestii wypełnienia karty zgłoszenia itp. przed
upływem terminu naboru. Konsultację prosimy wcześniej umówić telefonicznie 34-317-2991 lub mailowo: biuro2@mokklobuck.pl, możliwość taka będzie najpóźniej do 23.06.2021r.
VII.

ZASADY

WYBORU

INICJATYW

1. Ocena pomysłów odbędzie się dwuetapowo (I etap ocena formalna, II etap ocena
merytoryczna).
2. Karty zgłoszenia w I etapie zostaną poddane ocenie formalnej w oparciu o wszystkie zapisy
wynikające z niniejszego regulaminu
3. Oceny formalnej zgłoszonego pomysłu dokona Organizator konkursu i przekaże je do oceny
merytorycznej.
4. Wnioski zostaną poddane ocenie merytorycznej w oparciu o następujące Kryteria wyboru
pomysłów:
a) pomysły nowe, kreatywne, pomysłowe, w których zastosowano oryginalne metody i
narzędzia dydaktyczne, odkrywcze formy przekazywania wiedzy, doświadczeń i
umiejętności w zakresie edukacji kulturalnej,
b) pomysły są użyteczne dla społeczności lokalnej (wpływają na odkrywanie talentów,
pobudzają mieszkańców do aktywności, wspierają działania społeczne, angażują
środowiska dotąd mało aktywne, a mające duży potencjał kulturotwórczy, niwelujące
bariery, postawy wycofania i wykluczenia społecznego, są dostępne dla osób
ze szczególnymi potrzebami,
c) trwałość pomysłów (nastąpi ich kontynuacja po zakończeniu, szansa na dalszą
współpracę z MOK),
d) zaspokoją kulturalne potrzeby społeczności lokalnej,
e) preferowane będą pomysły obejmujące grupy: młodzież, osoby dorosłe 35+, osoby
ze szczególnymi potrzebami w tym osoby niepełnosprawne,
f) z wykorzystaniem zasobów lokalnych (ludzie, przestrzeń publiczna, dziedzictwo,
preferowane będą wnioski wykorzystujące infrastrukturę MOK).
VIII.

KOMISJA

KONKURSOWA

1. Komisja konkursowa zwana w dalszej części RADĄ EKSPERTÓW, zostanie powołana
decyzją Dyrektora MOK w Kłobucku, w skład której wejdą: autorzy inicjatyw
z poprzedniej edycji programu, autorzy obecnie zgłoszonych pomysłów, przedstawiciel
samorządu lokalnego, pracownik/koordynator z MOK, animator NCK,
2. Autor pomysłu zasiadający w Radzie Ekspertów nie będzie mógł głosować na pomysł, który
zgłosił i który reprezentuje.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez głosowanie jawne Rady Ekspertów
na poszczególny pomysł. Wygrywają pomysły, które otrzymają największą liczbę głosów.
4. Autorzy pomysłów zobligowani są do krótkiego przedstawienia swojego pomysłu Radzie
Ekspertów w dniu ich oceny i wyboru przed głosowaniem.

5. Decyzja Rady Ekspertów ma charakter ostateczny i nie podlega procedurom odwoławczym.
IX.

BUDŻET I FINANSOWANIE POMYSŁÓW:

X.
1. Pomysły kulturalne będą finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury
i Miejskiego Ośrodka Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku. Całkowity budżet konkursu
„Kuźnia lokalnych pomysłów” wynosi 23.200 zł.
2. W ramach konkursu na pomysły kulturalne dofinansowanych zostanie od 3 do 7 pomysłów.
Kwota dofinansowania jednego pomysłu wynosi od 3.000 do 7.000 zł.
3. Ostateczna pula dofinansowania będzie zależna od ilości wybranych inicjatyw przez Radę
Ekspertów.
4. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia finansowania pomysłu jego Autor będzie
zobowiązany do uaktualnienia budżetu projektu oraz harmonogramu działań.
5. W przypadku rezygnacji Autora z realizacji pomysłu, dofinansowany zostanie kolejny
projekt inicjatywy z listy rankingowej.
6. Rozliczenia księgowe dofinansowanych pomysłów będą realizowane przez księgowość
MOK w Kłobucku, co oznacza, że wszystkie dokumenty księgowe, tj. faktury, rachunki,
umowy będą wystawiane na Miejski Ośrodek Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku,
ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck, NIP 574-18-74-137
7. Zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji pomysłów kulturalnych odbywać się
będzie za pośrednictwem MOK Kłobuck.
XI.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

XII.
1. Administratorem danych osobowych uczestników jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły
42-100 Kłobuck
ul. Targowa 1
Z Administratorem można się skontaktować:
a) osobiście lub na adres poczty elektronicznej: info@mokklobuck.pl;
b) telefonicznie: 34 317 29 91, 573 252 333;
c) pisemnie: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42100 Kłobuck.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych
w Rozporządzeniu 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) oraz ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 1000).
3. W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor
Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej:
iod@mokklobuck.pl.
4. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji
i przeprowadzenia konkursu, a także w celach marketingowych.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w konkursie.
6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) numer telefonu
c) adres e-mail.

7. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku
w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9. Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu
Administratora Danych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora
Danych. Dane osobowe będą ujawniane innym odbiorcom w związku z umieszczeniem
zdjęć w sieci Internet w szczególności dla Facebook Ireland Ltd.
10. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wyżej określonych celów.
11. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane
są przetwarzane niezgodnie z prawem.
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość
danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu
danych, Miejski Ośrodek Kultury im. W Sebyły w Kłobucku nie potrzebuje już danych
osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw
wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów
administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych
ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;
g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Organizator jest uprawniony do przesyłania Uczestnikom Konkursu, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, informacji dotyczących uczestnictwa w Konkursie, które nie
stanowią informacji handlowej.
13. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora danych
wymagane przez Rozporządzenie 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, znajdują się również:
a) na karcie zgłoszenia pomysłu (stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu)
b) na stronie internetowej Miejskiego ośrodka Kultury im. Władysława Sebyły
w Kłobucku pod adresem: https://www.mokklobuck.pl
XIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

XIV.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Autorami pomysłów przed
rozstrzygnięciem Konkursu, zwłaszcza w przypadku niejasności dotyczących zapisów w
karcie konkursowej.
2. Realizację pomysłu kulturalnego regulować będzie odpowiednie porozumienie
o współpracy zawarte między Autorem pomysłu a MOK Kłobuck. W przypadku realizacji
pomysłu zgłoszonego przez osobę niepełnoletnią porozumienie zawarte zostanie z jej
rodzicem/opiekunem.

3. Autorzy pomysłów wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i prezentację
swojego pomysłu przez MOK Kłobuck i media w związku z realizacją projektu „Kuźnia
lokalnych pomysłów” w ramach programu NCK „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne
2021”
4. W przypadku, kiedy efektem realizacji wybranego pomysłu kulturalnego będzie dzieło
mające cechy utworu, autor utworu jest zobowiązany do udzielenia MOK Kłobuck zgody na
wykorzystywanie tego utworu zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa –
na tych samych warunkach 3.0 Polska (BY-SA) (https://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/pl/legalcode) i przekazanie 2 egzemplarzy utworu.
5. Wszelkich informacji udziela koordynator projektu: Anna Szczepanik tel. 34-317-29-91,
mail biuro2@mokklobuck.pl
6. Kwestie nie zawarte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
Załączniki do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1: Karta zgłoszenia pomysłu
2. Załącznik nr 2: Raport z diagnozy „Kłobuck - kulturalne miasto marzeń”
3. Załącznik nr 3: Wykaz kosztów kwalifikowanych

