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Regulamin konkursu na inicjatywy lokalne PROJEKTU LIDER  

 

 

Preambuła 

Projekt Lider zakłada organizację konkursu na inicjatywy lokalne, zorganizowane przez 

uczestników projektu, dla i z mieszkańcami Gminy Suszec. 

W ramach konkursu można realizować swoje pomysły na działania z zakresu animacji, 

aktywizacji społecznej, edukacji czy rekreacji, związane z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz inne  

o charakterze kulturotwórczym, skierowane głównie do lokalnych społeczności. Inicjatywy powinny 

mieć wymiar kulturalno-społeczny, więziotwórczy lub artystyczny np. warsztaty, spotkania, 

wydarzenia, itp. 

Wypełnij  wniosek i dostarcz go do GOK do 31 sierpnia 2020 roku. Formularz jest dostępny na 

stronie www.kulturasuszec.pl i w biurze GOK, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec. W przypadku 

wysyłania formularza pocztą liczy się data wpływu do GOK! 

Masz pytania lub wątpliwości? Nie wiesz, jak poprawnie wypełnić formularz konkursowy? 

Wszelkich informacji udziela Katarzyna Krzempek, telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 20, mailowo: 

kasia@kulturasuszec.pl. 

 

Regulamin 

1. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22. 

 

2. Tematem konkursu są wszelkie inicjatywy społeczno-kulturalne z zakresu animacji, aktywizacji 

społecznej, edukacji czy rekreacji, związane z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz inne  

o charakterze kulturotwórczym, skierowane głównie do lokalnych społeczności. 

 

3. Pomysły na inicjatywy należy zgłosić za pomocą wniosku nazwanego „Wniosek Inicjatywy Lokalnej 

PROJEKTU LIDER”, dostępnego na stronie www.kulturasuszec.pl oraz w biurze Gminnego Ośrodka 

Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec. 

 

4. Wypełnione wnioski należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do 31 sierpnia 2020 roku do 

biura Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec. Liczy się data wpływu 

do GOK, a nie data nadania. 

 

5. Wnioski można złożyć samodzielnie lub w parze z innym uczestnikiem Projektu Lider. 

 

6. Wszystkie wnioski zostaną zaprezentowane w dniu 4 września o godz. 18:00 w R-Ś w Rudziczce. 

Wnioski będą prezentowane przez Wnioskodawców. Czas prezentacji nie może przekroczyć 3 min. 

Szczegóły dotyczące prezentacji zostaną określone w odrębnym dokumencie. 
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7. Każdy z wniosków zostanie poddany ocenie przez mieszkańców i ekspertów zgromadzonych na 

spotkaniu. 

 

8.  Pięć projektów z najwyższą ilością punktów zostanie dofinansowanych na kwotę max. 2 000 zł.  

Pula nagród wynosi 10 000 zł. 

 

9. Inicjatywy będzie można realizować w okresie od 5 września 2020 roku do 22 stycznia 2021 roku.  

 

10.  Wszelkie działania muszą być realizowane na terenie gminy Suszec i z myślą o i z mieszkańcami 

 i mieszkankami tej gminy. 

 

11.  Ogłoszenie zwycięskich projektów nastąpi do 4 września 2020 roku podczas spotkania. 

 

12.  Inicjatywy finansowane będą z budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu oraz w ramach 

dofinansowania z Fundacji JSW. 

 

13.  Autorzy i/lub autorki inicjatyw są zobowiązani do udzielenia Gminnemu Ośrodkowi Kultury  

w Suszcu licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Polska na wyniki inicjatywy, mające 

cechy utworu, o ile są objęte działaniami w ramach dofinansowanej inicjatywy. 

 

14.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

 
 

15.  Warunki finansowe. 

a) Wydatki na realizację zadania muszą być: 

 niezbędne dla realizacji inicjatywy, 

 racjonalne, 

 poniesione pomiędzy  5 września 2020 r. a 22 stycznia 2021 r., 

 udokumentowane umowami, rachunkami i/lub fakturami, 

 poniesione na rzecz realizacji opisanej inicjatywy, 

 racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych. 

 

b) Z otrzymanych funduszy można finansować koszty służące osiągnięciu zakładanych we 

wniosku celów, między innymi: 

 zakup materiałów biurowych, artykułów plastycznych i innych materiałów, np. do zajęć  

i warsztatów, plenerów itp., 

 koszty transportu uczestników i uczestniczek inicjatywy, 

 wynagrodzenia specjalistów, instruktorów, honoraria, 

 wynajem sal, sprzętu, nagłośnie, transportu, 

 koszty druku, projektów graficznych, 

 koszty promocji (np. druki, czas antenowy, prowadzenie strony internetowej), 

 zakup praw autorskich i/lub licencji, 
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 niezbędne ubezpieczenia, 

 nagrania, obróbka i opracowanie graficzne, fotograficzne oraz audiowizualne. 

 

c) Z otrzymanych funduszy nie można finansować: 

 kosztów koordynacji i zarządzania inicjatywą, 

 zakupu alkoholu i innych używek, 

 udziału w grach hazardowych, 

 inicjatyw, które zostały już zrealizowane, 

 inicjatyw służących celom politycznym i religijnym, 

 zakupu środków trwałych i wyposażenia,  

 inwestycji i robót budowlanych, 

 podatku od towarów i usług, jeśli istnieje możliwość odzyskania lub odliczenia tego podatku, 

 finansowania podatku dochodowego od osób prawnych, 

 bezpośredniej pomocy finansowej dla osób fizycznych, 

 zagranicznych wycieczek i wyjazdów, 

 udzielania pożyczek, 

 prowadzenia działalności gospodarczej. 


