REGULAMIN KONKURSU
NA NAJCIEKAWSZE INICJATYWY KULTURALNE,
realizowane w ramach projektu „Raciborskie Dzielnice Kultury”,
Raciborskie Centrum Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie projektu „Raciborskie
Dzielnice Kultury”, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne.

1. Przedmiotem konkursu są autorskie, innowacyjne pomysły na inicjatywy z zakresu
szeroko rozumianej kultury. Mogą to być działania o charakterze artystycznym,
edukacyjnym, integracyjnym, rekreacyjnym itp., wykorzystujące narzędzia z obszaru
kultury. Z konkursu wyłączone są działania ściśle sportowe.
2. Celem konkursu jest zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców Raciborza,
nawiązanie kontaktów z osobami o potencjale kulturotwórczym, inicjowanie działań
kulturalnych w lokalnym środowisku, współpraca organizacji i osób indywidualnych
z Raciborskim Centrum Kultury, a także wspieranie (finansowe i merytoryczne)
najciekawszych inicjatyw lokalnych.
3. Nagrodą w konkursie jest wsparcie merytoryczne przy realizacji

zwycięskich

projektów wraz z pełnym finansowaniem lub dofinansowaniem projektu.
4. Organizatorem jest Raciborskie Centrum Kultury realizujące projekt Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne
5. Ważne daty:


Zgłaszanie inicjatyw do konkursu: od 24 maja 2017 do 14 czerwca 2017



Ogłoszenie wyników: do 21 czerwca 2017 na stronie www.rck.com.pl oraz na
profilu FB Raciborskiego Centrum Kultury. Zwycięzcy konkursu zostaną również
osobiście poinformowani o wynikach (telefonicznie lub mailowo).



Realizacja zwycięskich projektów: od 21 sierpnia 2017do 31 października 2017

6. Dokumenty:
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.rck.com.pl
Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do RCK RCI przy ul. Długiej 2 lub do
RCK RDK przy ul. Chopina 21, pokój 208 lub sekretariat.
7. Warunki do zakwalifikowania projektu:


W konkursie na inicjatywę kulturalną mogą brać udział grupy nieformalne
i organizacje pozarządowe, a także osoby indywidualne – dorośli i młodzież od 14
roku życia (osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodzica/opiekuna).
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Preferowane będą projekty skierowane do młodzieży i dorosłych do 50 roku życia,
a także projekty międzypokoleniowe integrujące seniorów z młodym pokoleniem.
Z projektu wykluczone są wydarzenia już istniejące i odbywające się cyklicznie
w Raciborzu. Preferowane są inicjatywy osób nieposiadających dużego
doświadczenia w realizacji projektów oraz niewspółpracujących dotychczas
z Raciborskim Centrum Kultury.



Działania muszą być realizowane między 21.08.2017, a 31.10.2017 na terenie
Raciborza. Preferowane będą projekty realizowane w dzielnicach: Ostróg, Brzezie,
Stara Wieś, Nowe Zagrody, Ocice. Pod uwagę będą brane jednorazowe eventy, jak
i wydarzenia rozciągnięte w czasie.



Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy z kosztorysem zawierającym
realnie skalkulowane ceny i kwalifikowane koszty (zgodnie z wytycznymi
Narodowego Centrum Kultury).



Z funduszy konkursowych nie można finansować m.in. kosztów koordynacji
i zarządzania inicjatywą, a także zakupu środków trwałych, wyposażenia oraz
inwestycji i remontów.



Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną inicjatywę.

8. Komisja i wybór inicjatyw:


Organizator powoła niezależną, 3-4 osobową komisję oceniającą, w skład której
będą wchodzić doświadczeni realizatorzy projektów i animatorzy społeczni oraz
koordynator projektu z ramienia Narodowego Centrum Kultury.



Do realizacji zostanie wybranych od 4 do 6 najciekawszych inicjatyw, na
dofinansowanie których łącznie przeznaczono kwotę 20 000 zł brutto.



Inicjatywy finansowane będą ze środków Narodowego Centrum Kultury oraz
Raciborskiego Centrum Kultury.



Komisja będzie brała pod uwagę innowacyjność, niestandardowy pomysł
i interaktywność zamierzonej inicjatywy, która będzie zachęcać do działania
szeroką grupę odbiorców oraz inicjatywy integrujące mieszkańców o wspólnych
pasjach i zainteresowaniach.



W sytuacji zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację zwycięskiej
inicjatywy, do realizacji dopuszczone zostaną projekty z listy rezerwowej.

9. Współpracę na etapie realizacji zwycięskich inicjatyw między autorami, a RCK będzie
regulować odpowiednia umowa.
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10. Wszelkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga komisja konkursowa
oraz wytyczne Narodowego Centrum Kultury. Raciborskie Centrum Kultury zastrzega
sobie prawo interpretacji regulaminu.
11. Konsultacje:
Przed złożeniem projektu zachęcamy do skorzystania z konsultacji z koordynatorkami
projektu z ramienia RCK (tel. 32 412 32 48 lub 32 415 72 39) oraz do udziału
w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 31 maja 2017 (środa) o godz. 19.00
w kawiarence RCK, RDK ul. Chopina 21 (parter).
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