
 

 

 



 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„Zrób z nami kulturę” 

Inicjatywy Lokalne 2022 

 
  

Założenia i cel konkursu 
 
Konkurs skierowany jest do grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych. 
Założeniem i celem konkursu jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków 
sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej 
w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji 
kulturalnej i artystycznej, a także nawiązanie bliskiej współpracy ze społecznością lokalną, 
odkrywanie talentów i zainteresowań, wyszukiwanie liderów i aktywnych grup mieszkańców, 
które mają potencjał i skłonne są do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju kulturalnego 
społeczności lokalnych. Współpraca  i wspólne działania animacyjne posłużą wzmocnieniu 
potencjału społecznego oraz pozwolą nawiązać stałe relacje z mieszkańcami gminy. 
 
 

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które: 
 

− wynikają z rekomendacji dla konkursu na inicjatywy, powstałych w ramach diagnozy 
potencjału kulturowego Gminy Ustronie Morskie,  dotyczącej mieszkańców Gminy 
Ustronie Morskie przeprowadzonej przez Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu 
Morskim w ramach zadania „Idzie Nowe!” i stanowiących załącznik do niniejszego 
regulaminu 

− zakładają współdziałanie z mieszkańcami, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów 
o charakterze dobra wspólnego 

− mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne 
koszty realizacji, nie przekraczające 5300  złotych. 

− przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a 
jednocześnie będą służyć całej społeczności 

− będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego, 

− będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, 
społeczne, ludzkie i finansowe. 

 
 



 

 

 

 

Kto może ubiegać się o dotacje? 

 

Konkurs adresowany jest do: 

 

• grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych  
 

 

Sposób wyłaniania beneficjentów 
 

Komisja  dokona oceny formalnej w oparciu o następujące kryteria: 
 
1. projekt jest napisany według formularza wniosku, jest czytelny i kompletny,  
2. w przypadku złożenia wniosku przez grupę nieformalną, jest on podpisany przez 

wszystkich jej członków oraz wskazuje lidera grupy, 
3. w przypadku złożenia wniosku przez organizację podpisany on jest zgodnie ze sposobem 

reprezentacji, 
4. w projekcie zaplanowano działania inicjowane przez społeczność lokalną, 
5. projekt będzie realizowany na obszarze gminy Ustronie Morskie, 
6. harmonogram poszczególnych działań zawiera się między 30 lipca a 14 listopada 2022r. 
7. przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest prawidłowo wypełniony (nie zawiera 

błędów rachunkowych), 
8. kwota wnioskowanej dotacji zawiera się w przedziale od 3000 do 5300 złotych,  
9. projekt wyklucza prowadzenie działalności gospodarczej 
10. z otrzymanej dotacji finansować nie można finansować: 

− udzielania pożyczek, 

− celów religijnych i politycznych oraz uprawiania kultu religijnego, 

− działań sportowych 

− zakupu środków trwałych 
 

Wnioski, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne, zostaną przekazane do 
oceny merytorycznej do Komisji Projektowej powołanej przez dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury w Ustroniu Morskim. W skład komisji wchodzą liderzy grup, którzy złożyli wnioski w 
konkursie, animator NCK Magdalena Popłońska-Kowalska oraz przedstawiciele z Ośrodka 
Kultury. Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 03.06.2022r. 
 
Ocena wniosków odbędzie się na zasadzie tajnego głosowania w oparciu o kartę oceny. 
Wybrane zostanie od 3 do 6 projektów, których łączna kwota budżetowa nie przekroczy  
32 000 zł. Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim ma prawo do renegocjowania kosztów 
projektu, a także zwiększenia puli środków przeznaczonych na realizację inicjatyw. Wyniki 
posiedzenia Komisji będą zamieszczone na stronie www.gok.ustronie-morskie.pl. 
 
 

 

http://www.gok.ustronie-morskie.pl/


 

 

Komisja wybierze te projekty, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:  
1. odpowiadają celom projektu. 
2. angażują mieszkańców.  
3. opierają się na współpracy. 
4. mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań. 
 
Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej 
lub niepełnej kwocie wnioskowanej przez grupę nieformalną. W przypadku równej liczby 
punktów, głos decydujący ma przewodniczący komisji. Działania finansowe (zakupy, umowy 
zlecenia, umowy o dzieło) będą realizowane lub pilotowane przez wyznaczonego pracownika 
Gminnego Ośrodka Kultury. 
Opiekun projektu: 
Łukasz Molski nr tel. 512 077 365 
 

 

Składanie wniosku 
 

1. Wniosek (1 egzemplarz) powinien być złożony osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury 
przy ul. Nadbrzeżnej 20, 78-111 Ustronie Morskie, w godzinach 08:00 - 15.00 lub w 
godzinach wieczornych, po uprzednim zgłoszeniu opiekunowi projektu 

2. Wnioski nie spełniające  kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane. 
3. Wnioski będą przyjmowane do 03.06.2022r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu) 
4. Decyzje o przyznaniu środków finansowych są nieodwołalne i ostateczne.  

 
Rekomendacje dla konkursu na inicjatywy 

 
1. Działania realizowane i skierowane do mieszkańców sołectw oddalonych od Ustronia 

Morskiego 
2. Wprowadzenie takiego podziału środków, by z każdego sołectwa była realizowana 

przynajmniej jedna inicjatywa 
3. Latem działania, które mogą włączać turystów, przybliżając im np. historię okolicy 

lub zasobów lokalnych, także tych oddalonych od Ustronia Morskiego  
(np. wystawy plenerowe dotyczące historii czy ciekawych miejsc w gminie,  
które warto odwiedzić) 

4. Działania kulturalne dla dzieci uchodźczych, w szczególności te prowadzone w 
języku ukraińskim 

5. Działania z zakresu edukacji kulturowej kierowane do młodzieży. Ich celem ma być 
inspirowanie, poszerzanie kompetencji, dawanie nowych doświadczeń 

6. Działania związane z rolniczymi tradycjami sołectw 
7. Silniejsze wprowadzenie działań skierowanych do mieszkańców Rusowa, Kukini, 

Kukinki, Gwizdu. Mocne osadzenie ich na rolniczych tradycjach. 
8. Działania ułatwiające zintegrowanie stałych mieszkańców i osób, które zaczynają 

się osiedlać na terenie sołectw. 
9. Wykorzystanie historycznych i ekologicznych zasobów gminy w działaniach z 

mieszkańcami, np. Park w Rusowie, bunkry, stare kasztany, wybrzeże, wydmy i 
plaża 


