
Regulamin na inicjatywy oddolne Działajmy razem w projekcie Moja – Twoja – Nasza 

Biblioteka w ramach programu BLISKO Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0. 

 

 

§ 1 

Założenia Regulaminu 

Regulamin określa zasady wyboru inicjatyw kulturalnych, zgłaszanych przez Mieszkańców 

Gminy Krościenko Wyżne, które zostaną sfinansowane  i zrealizowane na terenie Gminy. 

Wsparcie finansowe, organizacyjne i merytoryczne uzyskają pomysły na inicjatywy lokalne, 

które będą wpisywały się w cele konkursu i zostaną wybrane przez Komisję Konkursową. 

§ 2 

Organizator 

Organizatorem naboru inicjatyw i jednocześnie jednostką koordynującą ich przebieg jest 

Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku Wyżnym. 

§ 3 

Cele konkursu 

1. Animowanie działań na poziomie lokalnym. 

2. Wspieranie integracji społeczności lokalnej. 

3. Promowanie literatury i rozwój czytelnictwa. 

4. Pobudzenie i wzmocnienie aktywności społecznej. 

5. Rozwój aktywności twórczej i wypracowanie nowych rozwiązań współpracy                                

z mieszkańcami i promocji twórców. 

6. Zagospodarowanie zasobów lokalnych (naturalnych, społecznych) do tworzenia 

nowych form edukacji kulturalnej. 

 

§ 4 

Uczestnicy konkursu 

1. Wniosek zawierający pomysł na inicjatywę kulturalną mogą składać: 

a) grupy formalne (m.in. stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich), 

b) grupy nieformalne (min. 3 osoby pełnoletnie lub min. 4-osoby niepełnoletnie                   

z co najmniej jedną osobą pełnoletnią. 

2. Wnioskodawcami mogą być wyłącznie Mieszkańcy Gminy Krościenko Wyżne lub 

grupy formalne działające na terenie Gminy Krościenko Wyżne. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału Partnerzy Gminnej Biblioteki Publicznej                            

w Krościenku Wyżnym, współpracujący podczas realizacji projektu Moja- Twoja- 

Nasza Biblioteka. 



4. Jeden wnioskodawca, wymieniony w pkt. 1, może zgłosić do konkursu tylko jeden 

wniosek. 

5. Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku Wyżnym podpisuje umowę z liderem 

grupy na realizację zadania. 

§ 5 

Miejsce i czas realizacji inicjatyw 

1. Miejscem realizacji inicjatyw jest teren Gminy Krościenko Wyżne. 

2. Realizacja projektów musi nastąpić w terminie 11.03.2023 r. – 15.10.2023 r. 

 

§ 6 

Obszar zgłaszanych projektów 

W naborze preferowane będą inicjatywy: 

1. Oryginalne, dotyczące działań z promocji czytelnictwa, kulturalne, polegające na 

organizowaniu spotkań w szczególności autorskich, warsztatów, koncertów, wystaw 

itp. angażujące grupy społeczne – seniorów, dzieci wraz z rodzicami, lokalnych liderów, 

młodzież, tworzące na potrzeby realizacji zadania partnerstwa. 

2. Skierowane do różnych grup wiekowych.  

3. Zgłaszane projekty muszą być zgodne z celami konkursu, a także zbieżne z założeniami 

programu „Blisko”, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. 

Szczegółowe informacje na stronie:  

www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/nprcz20/blisko/o-konkursie 

§ 7 

Tryb oceny wniosków 

1. Ocena formalna 

Pozytywną ocenę formalną otrzymają zgłoszenia spełniające łącznie następujące warunki: 

1) Zgłoszenia złożone w terminie podanym w niniejszym regulaminie.  

2) Zgłoszenia kompletne, składające się z poprawnie wypełnionego formularza 

stanowiącego załącznik nr 1 oraz oświadczenia (załącznik nr 2) do regulaminu.  

3) Zgłoszenia opatrzone podpisem.  

4) Zgłoszenia, w których okres realizacji inicjatywy mieści się w terminach określonych 

w niniejszym regulaminie. 

 

2. Ocena merytoryczna 

Pozytywną ocenę merytoryczną otrzymają zgłoszenia spełniające łącznie następujące 

warunki: 

1) Działania będą zgodne z celami projektu, o których mowa w § 3. 

2) Działania będą zgodne z obszarami wymienionymi w §6 ust. 1. 



§ 8 

Budżet konkursu 

1. Przewidywany budżet całkowity zadań inicjatyw oddolnych w ramach projektu „Moja 

– Twoja – Nasza Biblioteka” wynosi 27000 zł. 

2. Projekty będą finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 

3. Maksymalna kwota dofinansowania, które może uzyskać jedna inicjatywa wynosi 

10000 zł minimalna kwota 2000 zł. 

4. W szczególnych przypadkach Komisja może podjąć decyzję o zwiększeniu, bądź 

zmniejszeniu dofinansowania. 

5. W ramach projektu zostaną dofinansowane minimum 2 inicjatywy. Suma kosztów 

inicjatyw oddolnych wszystkich projektów nie może przekroczyć kwoty 27000 zł. 

6. W ramach projektu nie przewiduje się dofinansowania kosztów działalności                                

i wspomagania organizacji (grupy/osoby), pokrywania kosztów funkcjonowania, 

wynagrodzenia dla autorów projektu. 

7. Przy realizacji inicjatywy lokalnej, autorom inicjatyw nie przekazuje się żadnych 

środków finansowych. Wszystkie płatności realizowane będą przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Krościenku Wyżnym na podstawie przedstawionych faktur, rachunków, 

umów.  

8. Wydatki muszą być każdorazowo uzgodnione i zatwierdzone przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Krościenku Wyżnym.  

9. Rozliczenie finansowe inicjatyw będzie realizowane przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Krościenku Wyżnym. 

10. Organizator zapewnia realizatorom zwycięskich inicjatyw pomoc merytoryczną                    

i organizacyjną w realizacji przedsięwzięć. 

§ 9 

Terminy i zasady składania wniosków na inicjatywy 

1. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 1.02.2023 r.                                       

do 28.02.2023 r. w dni powszednie w godz. 8:00 – 16:00 w siedzibie Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Krościenku Wyżnym, ul. Południowa 11, 38-422 Krościenko Wyżne. 

2. Złożenie wniosku o dotację traktowane jest przez Organizatora jako wyrażenie zgody 

na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zgłaszającego do celów 

związanych z organizowaniem i przeprowadzeniem konkursu. 

3. Wniosek powinien być złożony  w zamkniętej kopercie opisanej nazwą konkursu oraz 

danymi wnioskodawcy. 

4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Wybór projektów do realizacji zostanie dokonany podczas posiedzenia Komisji 

Konkursowej oraz opublikowany na stronie internetowej 

www.biblioteka.kroscienkowyzne.eu  

 

 



§ 10 

Zasady wyboru inicjatyw 

1. Inicjatywy, które przejdą pozytywną ocenę formalną, zostaną ocenione pod względem 

merytorycznym przez Komisję Konkursową w składzie:  

a) Mateusz Liput – Wójt Gminy Krościenko Wyżne; 

b) Anita Fal – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym; 

c) Dorota Graba – bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym; 

d) Ewelina Haręga-Zygarowicz – bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Krościenku Wyżnym; 

e) Stanisław Wierdak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw 

Obywatelskich Rady Gminy Krościenko Wyżne; 

f) Beata Najbar – wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw 

Obywatelskich Rady Gminy Krościenko Wyżne; 

g) Kacper Sabik – podinspektor Urzędu Gminy w Krościenku Wyżnym ds. promocji. 

 

2. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się do 10.03.2023 r. w siedzibie Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym. 

3. Komisja Konkursowa podczas oceny projektów weźmie pod uwagę następujące 

kryteria: 

a) Aktywizowanie społeczności lokalnej (0-5 pkt); 

b) Wspieranie integracji lokalnej społeczności (0-5 pkt); 

c) Promocja literatury i rozwój czytelnictwa (0-5 pkt); 

d) Współpraca ze środowiskiem lokalnym (0-5 pkt); 

e) Innowacyjność działań (0-5 pkt); 

f) Liczba odbiorców działania (0-5 pkt). 

Dodatkowe punkty będą przyznawane projektom: 

a) Odbywającym się w całości lub w części w siedzibie Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Krościenku Wyżnym lub filii w Pustynach (0-3 pkt);  

b) Angażującym konkretną grupę społeczną w działania kulturalne np. seniorów, 

rodziców małych dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne (0-3 pkt). 

4. Komisja Konkursowa wyłoni minimum 2 inicjatywy zakwalifikowane do 

dofinansowania. 

5. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

6. Oficjalne wyniki naboru zostaną ogłoszone nie później niż 10.03.2023 r. na stronie 

www.biblioteka.kroscienkowyzne.eu  

7. Autorzy zwycięskich inicjatyw będą zobowiązani do wzięcia udziału w spotkaniu 

organizacyjnym, które odbędzie się w uzgodnionym terminie w siedzibie Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym. 

 

 

 

http://www.biblioteka.kroscienkowyzne.eu/


§ 11 

Wsparcie beneficjentów 

1. Po wyborze zwycięskich inicjatyw, Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku 

Wyżnym podpisze umowę z liderami grupy składającej wniosek. 

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku Wyżnym udzieli wsparcia przy realizacji 

inicjatyw, udostępni bazę lokalową, będzie służyć pomocą merytoryczną na każdym 

etapie realizacji inicjatyw. 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie wniosku o finansowanie inicjatywy jest równoznaczne z przyjęciem 

warunków niniejszego Regulaminu. 

2. Dodatkowe informacje na temat konkursu na inicjatywy oddolne udzielane są Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Krościenku Wyżnym. 

3. W kwestiach nieokreślonych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Regulaminu 

BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność 

na lata 2022-2023, Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oraz Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

4. Kwestie niezawarte w Regulaminie rozstrzyga Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Krościenku Wyżnym. 

 

 

 

 

 


