Regulamin konkursu na kulturalne inicjatywy lokalne realizowane w ramach projektu
KUŹNIA KULTURALNA 2.0
Szanowni Mieszkańcy,
w zeszłym roku Miejski Ośrodek Kultury im.W.Sebyły uzyskał
środki z Narodowego Centrum Kultury na program Domy
Kultury+ , Inicjatywy lokalne. Program "Kuźnia kulturalna"
spotkał się z uznaniem i pozyskaliśmy pulę na realizację Waszych
pomysłów! Przecież to Wy najlepiej znacie potrzeby swojego
otoczenia, a my starliśmy się ulepszyć przestrzeń Kłobucka i
daliśmy do Waszej dyspozycji narzędzia, dzięki którym mieliście
możliwość spełnić swoje marzenia, zrealizować plany i wspólne
idee. Dlaczego mielibyśmy przestać pomagać Wam w działaniu?
Dlatego w tym roku po raz pierwszy dla Miejskiego Ośrodka
Kultury im.W.Sebyły zarezerwowaliśmy w budżecie gminy kwotę
30 000 zł na realizację Waszych pomysłów. To, w jaki sposób
zostaną wykorzystane te środki zależy tylko od Was! Rozejrzyjcie
się, porozmawiajcie z sąsiadami, przyjaciółmi i sami zdecydujcie co jest Wam potrzebne i co chcielibyście zmienić w
Waszym otoczeniu. Zachęcamy Was do udziału w Inicjatywie Lokalnej "Kuźnia Kulturalna 2.0", ponieważ jest to dla
nas niezwykle ważne, abyśmy się zjednoczyli wokół celu i współpracowali przy jego realizacji. Wasze pomysły i
nasze wsparcie to gwarancja wspólnego sukcesu. Wykorzystajcie swoje pasje, zaangażowanie, kreatywność do
budowania przestrzeni kulturalnej Kłobucka. Tylko razem możemy osiągnąć wiele, a nasze działania zawsze
skierowane są do Was. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i zasadami współpracy przy Inicjatywie
Lokalnej "Kuźnia Kulturalna 2.0", a w razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości pracownicy Miejskiego Ośrodka
Kultury im.W.Sebyły w Kłobucku służą Wam wsparciem i pomocą.
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Życie kulturalne Kłobucka od zawsze było ważne dla jego
mieszkańców. Angażowali się w nie, tworzyli, dzielili swoimi
pasjami i zainteresowaniami. To dzięki inwencji mieszkańców w
Kłobucku powstał Miejski Ośrodek Kultury. Dzięki Waszemu
zaangażowaniu, woli i pasjom działalność Miejskiego Ośrodka
Kultury ma sens. Jesteśmy dla Was i działamy z myślą o Was,
dlaczego zatem nie połączyć Waszych pomysłów i naszych
narzędzi i wspólnie działać oraz realizować idee? W 2017 roku
dzięki Narodowemu Centrum Kultury mogliśmy opracować
program współpracy – z Wami, mieszkańcami. Dzisiaj
chcielibyśmy kontynuować ten proces wzajemnego tworzenia
przestrzeni kulturalnej naszego miasta. Wszyscy dążymy do
nieustannego polepszenia naszego życia społecznego,
uzupełniamy się i kreujemy przestrzeń dookoła nas. Wspólnie
uda nam się więcej, dlatego tym bardziej zachęcam i zapraszam
do wspólnych realizacji w „Kuźni Kulturalnej 2.0”. Czekamy na Was!
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PREAMBUŁA
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku w roku 2017 został
benefcjentem Programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2017, który dofnansowany
był ze środków Narodowego Centrum Kultury. Program ten cieszył się dużym
zainteresowaniem mieszkańców miasta i gminy Kłobuck. Zrealizowaliśmy wspólnie 6
projektów - inicjatyw lokalnych, na które przeznaczyliśmy około 25.000 złotych. Program
ten cieszył się dużym zainteresowaniem dlatego postanowiliśmy go kontynuować w
roku 2018.
Sięgnij nawet po 30.000 złotych, bo właśnie tyle przeznaczymy na inicjatywy
lokalne w tym roku. W ramach konkursu “Kuźnia Kulturalna 2.0” dofnansujemy
maxymalnie 10 inicjatyw oddolnych będących odpowiedzią na potrzeby społeczności
wynikające z przeprowadzonej diagnozy. Niniejszy nabór wniosków kierowany jest do
osób indywidualnych, grup formalnych i nieformalnych, które są gotowe do podjęcia
wyzwania, jakim jest prowadzenie nowatorskich działań pobudzających mieszkańców
gminy Kłobuck do aktywnego udziału w lokalnym życiu kulturalnym.
Jeśli masz ciekawy pomysł na inicjatywę kulturalną i jesteś gotowy podjąć to
wyzwanie, ten konkurs jest właśnie dla Ciebie.
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Kuźnia Kulturalna 2.0 to projekt Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku
2. Organizator konkursu:
Organizatorem naboru inicjatyw i jednocześnie jednostką koordynującą przebieg
każdej z wybranych inicjatyw jest Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły
w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck
3. Celami projektu „Kuźnia Kulturalna 2.0” są:
• zwiększenie udziału grup nieformalnych w życiu społeczno – kulturalnym Kłobucka,
• pobudzanie i wzmacnianie aktywności społecznej mieszkańców i mieszkanek Kłobucka,
• odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych mieszkańców i mieszkanek
Kłobucka,
• integracja lokalnej społeczności,
• odkrywanie nowych obszarów współpracy i nawiązanie lepszej komunikacji pomiędzy Miejskim
• Ośrodkiem Kultury w Kłobucku, jego pracownikami, pracownicami, a mieszkańcami,
mieszkankami miasta i gminy Kłobuck.
4. Projekty inicjatyw mogą składać:
• mieszkańcy i mieszkanki miasta i gminy Kłobuck, którzy/re ukończyli/ły 16 rok życia,
• grupy nieformalne, reprezentowane przez lidera/liderkę, mające swoją siedzibę na terenie
miasta lub
gminy Kłobuck,
• organizacje pozarządowe, reprezentowane przez lidera/liderkę, mające swoją siedzibę na terenie
miasta lub gminy Kłobuck, zwani w dalszej części Autorami/Autorkami inicjatyw,
5. Zgłaszane inicjatywy muszą być realizowane na rzecz mieszkańców/mieszkanek
Kłobucka
6. Preferowane będą zadania:
• stanowiące odpowiedź na potrzeby kulturalne zawarte w Kuźnia Kulturalna Raport z Diagnozy
(załącznik nr 4),
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•

•
•

•

inicjatywy o charakterze kulturalnym dla różnych grup wiekowych (np. w postaci warsztatów,
zajęć,
spotkań, wystaw, koncertów, imprez, konkursów)
realizowane w przestrzeni Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku oraz w przestrzeni miasta,
ze szczególnym uwzględnieniem ścisłego centrum Kłobucka,
mające na celu angażowanie mało aktywnych środowisk: oczekujemy projektów, które będą
dotyczyć
działań atrakcyjnych dla mieszkańców i mieszkanek nieobecnych w kulturalnym życiu miasta, a
którzy/re
prywatnie mają wiele interesujących pasji i zainteresowań, hobby, którymi mogą podzielić się z
innymi,
wniosą wkład własny do projektu (pracę społeczną, wkład rzeczowy, pieniężny itp.),
mające na celu wzmacnianie pozytywnego wizerunku MOK-u, miasta Kłobucka poprzez działania
kreatywne,
nietuzinkowe.

6. Wszyscy/wszystkie uprawnieni/uprawnione do udziału w projekcie mogą zgłosić kilka
inicjatyw. Każda zgłoszona inicjatywa na Karcie Zgłoszenia „Kuźnia kulturalna 2.0”
(załącznik nr 1) będzie rozpatrywana odrębnie wg reguł określonych w niniejszym
regulaminie i na podstawie kryteriów zawartych w karcie oceny inicjatywy (załącznik nr
2).
7. Termin realizacji inicjatyw: realizacja inicjatyw musi nastąpić w terminie od
01.03.2018r. - do 31.12.2018r.
BUDŻET I FINANSOWANIE INICJATYW
8. Inicjatywy będą realizowane ze środków Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku,
zabezpieczonych w dotacji MOK przez Organizatora - Gminę Kłobuck.
9. Całkowity budżet konkursu „Kuźnia Kulturalna 2.0” wynosi 30 000 zł.
1 0 . W ramach konkursu na inicjatywy lokalne realizowane w ramach
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projektu
“Kuźnia kulturalna 2.0” dofnansowanych zostanie do 10 inicjatyw.
11. Rozliczenia księgowe dofnansowanych inicjatyw będą realizowane przez
księgowość Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku, co oznacza, że wszystkie
dokumenty księgowe tj. faktury, rachunki, umowy, będą wystawiane na Miejski Ośrodek
Kultury w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck, NIP 574-18-74-137
13. Szczegółowy wykaz kosztów kwalifkowanych inicjatyw stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego Regulaminu.
SKŁADANIE PROJEKTÓW INICJATYW
14. Karta Zgłoszenia “Kuźnia Kulturalna 2.0” (załącznik nr 1) na inicjatywę kulturalną
jest do pobrania na stronie www.mokklobuck.pl w zakładce “Kuźnia Kulturalna 2.0”, na
proflu fanpage Miejskiego Ośrodka Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku oraz w
jego siedzibie przy ul. Targowej 1 w Kłobucku.
15. Projekty inicjatyw, na oryginalnych Kartach Zgłoszeń Kuźnia Kulturalna (załącznik nr
1) , należy składać:
• osobiście w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku (1 piętro) od poniedziałku do piątku w
godzinach
9:00 – 19:00 (w pokoju instruktorów), z dopiskiem na kopercie: „Projekt Kuźnia Kulturalna 2.0”
• drogą pocztową na adres Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100
Kłobuck,
z dopiskiem na kopercie: „Projekt Kuźnia Kulturalna 2.0”,
• mailowo na adres: info@mokklobuck.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: „Projekt Kuźnia
Kulturalna 2.0”
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW NA INICJATYWĘ KULTURALNĄ
16. Wypełnione Karty Zgłoszeń “Kuźnia Kulturalna 2.0” na inicjatywę kulturalną należy
składać w nieprzekraczalnym terminie od 1.02.2018r. do 26.02.2018r. do
godz.12.00. Karty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
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1 7 . Dopuszcza się możliwość konsultacji w sprawie zgłoszonej inicjatywy przed jej
złożeniem z panią Anną Szczepanik koordynatorką projektu i pracowniczką Miejskiego
Ośrodka Kultury w Kłobucku. Konsultację należy wcześniej umówić (telefonicznie pod
numerem 509-157-402), najpóźniej do dnia 14.06.2017 roku.
ZASADY WYBORU INICJATYW
18. Złożenie Karty Zgłoszenia “Kuźnia Kulturalna 2.0” nie jest równoznaczne z
przyjęciem zadania do realizacji.
19. Karty Zgłoszenia “Kuźnia Kulturalna 2.0” zawierające błędy formalne
(niedotrzymanie terminów, niewłaściwy formularz, brak podpisu, okres realizacji
zadania niezgodny z Regulaminem, przeznaczenie dotacji na koszty nieujęte w wykazie
kosztów kwalifkowanych) nie będą rozpatrywane.
20. Karty Zgłoszenia “Kuźnia Kulturalna 2.0”, które przejdą pozytywnie ocenę formalną,
zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję Ekspertów/Ekspertek.
21. Dyrektorka Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku powoła Komisję
Ekspertów/Ekspertek, w skład której wejdą: co najmniej jeden/jedna przedstawiciel/
przedstawicielka spośród Autorów/Autorek inicjatywy, co najmniej jeden/jedna
przedstawiciel/przedstawicielka samorządu lokalnego, dwóch/dwie
pracowników/pracownic MOK, koordynatorka projektu.
22.Komisja Ekspertów/Ekspertek wybierze do 10 inicjatyw do realizacji i
dofnansowania.
23.Przedstawiciel/Przedstawicielka Autora/Autorki inicjatywy nie będzie mógł/mogła
głosować na inicjatywę, którą reprezentuje.
24. Autorzy/Autorki inicjatyw lub ich przedstawiciele/przedstawicielki zobligowani/ne są
do krótkiego przedstawienia swojego projektu inicjatywy komisji i pozostałym
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uczestnikom/uczestniczkom konkursu w wyznaczonym dniu.
25. Komisja Ekspertów/Ekspertek dokonując oceny musi wziąć pod uwagę zgodność
inicjatywy z celami i założeniami projektu oraz kryteriami punktacji zawartymi w Karcie
oceny inicjatywy (załącznik nr 2)
26. Posiedzenie Komisji Ekspertów/Ekspertek odbędzie się w dniu
27.02.2018r. o godzinie 17.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w
Kłobucku, ul. Targowa 1.
27. Dopuszcza się negocjacje związane z kwotą dofnansowania wybranych inicjatyw.
28. Od decyzji Komisji Ekspertów/Ekspertek nie przysługuje odwołanie.
29. W sytuacji zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację wybranej przez
komisję inicjatywy, do realizacji dopuszcza się kolejną, najwyżej ocenioną przez komisję.
30. W sytuacji zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację wybranego przez
autorów/autorki inicjatyw projektu, do realizacji dopuszcza się kolejny, najwyżej
oceniony przez Komisję Ekspertów/Ekspertek.
31. Ogłoszenie ofcjalnych wyników wyboru inicjatyw nastąpi 28 lutego
2018 roku, informacje podane zostaną na stronie internetowej www.mokklobuck.pl ,
autorzy/autorki inicjatyw zostaną powiadomieni/ne indywidualnie.
32. Prezentacja publiczna inicjatyw odbędzie się w dniu 27.02.2018r. od godz.
17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku, ul. Targowa 1.
33. Po wyłonieniu zwycięskich inicjatyw ich koordynatorzy/koordynatorki otrzymają
pomoc merytoryczną wyznaczonych pracowników/pracowniczek Miejskiego Ośrodka
Kultury w Kłobucku.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

STR 9 / 10

Regulamin konkursu na kulturalne inicjatywy lokalne realizowane w ramach projektu
KUŹNIA KULTURALNA 2.0
34. Autorzy/autorki inicjatyw wybranych do realizacji zobligowani/ne są do uczestnictwa
w warsztatach edukacyjno – integracyjnych organizowanych przez Miejski Ośrodek
Kultury w Kłobucku w dniu 19.02.2018r. Godz.18.00.
35. Współpracę pomiędzy koordynatorem/koordynatorką wybranej inicjatywy a
Miejskim Ośrodkiem Kultury na etapie realizacji zadania regulować będzie odpowiednie
porozumienie o współpracy. W przypadku realizacji inicjatywy zgłoszonej przez osobę
niepełnoletnią porozumienie zawarte zostanie z jej rodzicem / opiekunem / opiekunką.
36. Autorzy/Autorki inicjatyw wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i
prezentację swojej inicjatywy przez Miejski Ośrodek Kultury i media w związku z
realizacją projektu „Kuźnia Kulturalna 2.0” w ramach programu Miejskiego Ośrodka
Kultury w Kłobucku - Inicjatywy Lokalne 2018”.
37. Przesłanie zgłoszenia inicjatywy jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu
oraz ze zobowiązaniem się do współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury przy realizacji
inicjatywy.
38. W przypadku, kiedy efektem realizacji wybranej inicjatywy będzie dzieło mające
cechy utworu, autor/autorka utworu jest zobowiązany/na do udzielenia Miejskiemu
Ośrodkowi Kultury zgody na wykorzystanie tego utworu zgodnie z licencją Creative
Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).
39. Wszelkich informacji udziela koordynatorka projektu:
Anna Szczepanik tel. 509 157 402, mail: biuro2@mokklobuck.pl
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