REGULAMIN
PROCEDURY KONKURSOWEJ
NA INICJATYWY LOKALNE
Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs na zorganizowanie inicjatywy lokalnej.
Organizatorem konkursu na inicjatywy lokalne jest Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie. Konkurs
organizowany jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025.
Celem konkursu jest wzmocnienie czytelnictwa i biblioteki, jako tzw. „trzeciego miejsca” oraz
odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych realizowanych przez mieszkańców gminy
Ustronie Morskie.
Zgłoszenia po terminie i niezgodne z regulaminem, nie będą brane pod uwagę.
1. W naszym konkursie mogą wziąć udział:
1.1. mieszkańcy powiatu kołobrzeskiego i koszalińskiego, w tym:
1.1.1. osoby dorosłe lub grupa osób
1.1.2. osoby niepełnoletnie pod opieką dorosłego opiekuna
1.1.3. organizacje
Jeden podmiot może złożyć nie więcej niż dwie inicjatywy
2. Miejsce realizacji:
2.1. Projekt musi być realizowany w pobliżu Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie

		

3. Cechy inicjatyw, których szukamy:
3.1. długość trwania nie dłuższa niż cztery dni, a nie krótsza niż trzy godziny
3.2. inicjatywa sprzyjająca rozwojowi czytelnictwa
3.3. możliwość realizacji podobnych działań w przyszłości
3.4. odbiorcy działań w wieku od 5 lat do …..
3.5. co najmniej dla 20 odbiorców
3.6. czas realizacji od 15 maja do 15 czerwca 2022
4. Forma wniosków: Forma pisemna
5. Termin zgłaszania wniosków na Inicjatywy Lokalne
5.1. Inicjatywy należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca 2022 do godziny 15.00
osobiście lub mailem na adres biblioteka.ustronie@gmail.com
5.2. Dopuszcza się poprawienie błędów formalnych wskazanych przez BPGUM do dnia 3 marca 2022
do godziny 15.00 osobiście.

6. Finansowanie
6.1. Projekty będą finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025
6.2. Kwota przeznaczona na Inicjatywy Lokalne to 9000 zł
6.3. W ramach projektu dofinansowanych zostanie od 1 do 5 inicjatyw
6.4. Kwota dofinansowania to minimum 1000 złoty
6.5. Rozliczenia księgowe wspartych dofinansowaniem inicjatyw będą realizowane przez księgowość
biblioteczną, zgodnie z załącznikiem nr 1 kosztów kwalifikowanych
6.6. W ramach projektu nie przewiduje się dofinansowania kosztów działalności organizacji (osób,
grup), wspomagania ich, pokrywania ich kosztów funkcjonowania oraz za przygotowanie projektu.
7. Ogłoszenie wyników 10 marca 2022, na stronie internetowej http://biblioteka.ustronie-morskie.pl
Uzasadnienie nie będzie publikowane ani udostępniane.
8. Pytania co do konkursu prosimy zadawać tylko w formie mailowej, na adres biblioteka.ustronie@gmail.
com lub składać w formie pisemnej osobiście w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie
Morskie, ul. Nadbrzeżna 20, Ustronie Morskie
9. Zasady wyboru inicjatyw
9.1. Ocena formalna – zgodność inicjatywy spełniające kryteria konkursu z regulaminem przez komisję
9.2. Ocena merytoryczna
10. komisja składa się z:
10.1.1. dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie Jolanta Nita-Supińska
10.1.2. Anna Jochenko
10.1.3. Beata Praska
10.2. decyzja będzie podjęta większością głosów - decydujący głos ma dyrektor biblioteki
10.3. członkowie komisji pracują pro bono
11. Dodatkowe punkty będą przyznawane za inicjatywy stawiające na wzrost czytelnictwa
12. Termin przyjmowania sprawozdań z realizacji i rozliczania inicjatyw upływa 25 czerwca 2022

