
 

Zadanie realizowane ze środków finansowych z budżetu Priorytetu 4 Kierunek 

interwencji 4.1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w latach 

2021-2025 

 

BLISKO- BIBLIOTEKA / LOKALNOŚC / INICJATYWY / SPOŁECZNOŚĆ / 

KOOPERACJA / ODDOLNOŚĆ 

 

 

Regulamin konkursu na inicjatywy oddolne w projekcie pt. „Akademia Danego 

Słowa – opowieść o zmianie społecznej za sprawą literatury” w ramach 

programu „BLISKO” finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego. 

 

 

§1 Organizator konkursu 

Organizatorem naboru inicjatyw i jednocześnie jednostką koordynującą przebieg każdej 

z wybranych inicjatyw jest Centrum Kultury, w skład którego wchodzi Miejska Biblioteka 

Publiczna w Knurowie. 

 

 

§2 Cele konkursu 

1. Celem konkursu jest kreowanie i aktywizowanie mieszkańców Knurowa, a także 

lokalnych liderów w celu zapewnienia długofalowych efektów zadania projektu. 

W konkursie Miejska Biblioteka Publiczna pełni funkcję centrum operacyjnego 

zmiany społecznej poprzez moderowanie działań wspólnie z liderami społecznymi 

i organizacjami pozarządowymi.  

2. Program ma za zadanie przyczyniać się do wykorzystania potencjału społeczno-

artystycznego osób biorących udział w realizacji zadań. Efektem działań mogą być 

wytwory materialne (np. tymczasowe instalacje przestrzenne, murale) lub inne 

działania niematerialne, nawiązujące do dzieł literackich. 

3. Miejscem realizacji projektów zgłoszonych w konkursie jest miasto Knurów, 

a adresatami i beneficjentami są mieszkańcy miasta. 

 

 

§3 Uczestnicy konkursu 

1. Udział w konkursie mogą wziąć: osoby indywidualne, grupy formalne 

(stowarzyszenia, fundacje, koła) oraz grupy nieformalne. Wnioskodawca 

podpisujący umowę musi być pełnoletni. 

2. Wnioski mogą składać wyłącznie mieszkańcy miasta Knurów i organizacje działające 

na terenie miasta Knurów. 

3. Każdy wnioskodawca może złożyć do konkursu tylko jeden wniosek. 

4. Każdy wnioskodawca, którego projekt został pozytywnie rozpatrzony jest 

zobowiązany do podpisania umowy partnerskiej z Organizatorem. 

5. Złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

i wykorzystywanie danych osobowych wnioskodawcy do celów związanych 

z realizacją konkursu. 

 

 

§4 Budżet i sposoby finansowania 

1. Budżet przeznaczony do realizacji wszystkich projektów w ramach niniejszego 

konkursu ofert wynosi 27,400.00 zł. 

2. W ramach projektu zostaną dofinansowane od 1-5 inicjatyw. 

3. W ramach projektu nie będą finansowane: 

 



 wynagrodzenia dla autorów inicjatyw, 

 koszty działalności funkcjonowania organizacji/grup formalnych 

4. Przy realizacji inicjatyw lokalnych wnioskodawcom nie przekazuje się żadnych 

środków finansowych. Wszelkie płatności będą realizowane przez Centrum Kultury 

w Knurowie na podstawie umów, faktur itp. 

5. Wszelkie koszty związane z inicjatywami muszą być uzgodnione z Centrum Kultury 

w Knurowie. 

6. Centrum Kultury w Knurowie zapewnia autorom zwycięskich inicjatyw pomoc 

w organizacji przedsięwzięć. 

 

 

§5 Termin zgłaszania ofert 

1. Oferty na realizację inicjatywy do realizacji przez prowadzącego projekt można 

zgłaszać w terminie od 1 lipca do 31 lipca 2022r. 

2. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) wraz z niniejszym regulaminem będą 

dostępne na stronie www.kulturalnyknurow.pl oraz fizycznie w głównej siedzibie 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie. 

3. Oferty na realizację inicjatywy należy złożyć w formie papierowej na adres: 

Miejska Biblioteka Publiczna w Knurowie (aleja Lipowa 12, 44-196 Knurów),  

w godzinach pracy placówki.  

 

 

§6 Kryteria wyboru ofert: 

1. Ocena formalna – zgłoszenie wniosku w terminie, w odpowiednim formularzu 

(załącznik nr 1) opatrzonym podpisem wnioskodawcy, zgodnym z niniejszym 

regulaminem. 

2. Ocena merytoryczna - spójność z celem projektu, oryginalność, pomysłowość, 

transparentność, realna możliwość realizacji inicjatywy. 

3. Szczególnie pożądane dla Organizatora będą inicjatywy związane z czytelnictwem, 

literaturą i biblioteką. 

 

§7 Zasady wyboru inicjatyw 

1. Wyboru inicjatyw do realizacji dokona Kapituła Konkursowa złożona z pracowników 

Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Centrum Kultury w Knurowie.  

2. Zebranie Kapituły Konkursowej odbędzie się w dniu od 4 sierpnia 2022r. w celu 

wybrania zwycięskich wniosków. 

3. Od decyzji Kapituły Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

4. Oficjalnie wyniki naboru zostaną ogłoszone dnia od 12 sierpnia 2022r., na stronie 

www.kulturalnyknurow.pl. 
5. Autorzy zwycięskich inicjatyw będą zobowiązani do regularnego kontaktu 

z Organizatorem. 

6. Realizacja inicjatyw nastąpi w terminie od 1 września do 15 października 2022r. 

 

 

§8 Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie wniosku o finansowanie inicjatywy jest równoznaczne z przyjęciem 

warunków niniejszego Regulaminu. 

2. Kwestie niezawarte w regulaminie rozstrzyga Dyrektor Centrum Kultury 

w Knurowie. 

3. Dodatkowe informacje na temat konkursu na inicjatywy oddolne udzielane 

są w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Knurowie, (Karolina Głodzik, Natalia Czech 

32-332-63-89). 

http://www.kulturalnyknurow.pl/

