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REGULAMIN KONKURSU REGRANTINGOWEGO W RAMACH PROGRAMU BARDZO MŁODA 

KULTURA 2019-2021 – WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 

 

Lubuski P.A.K.I.E.T. (Partnerskie Animacyjne, Kulturowe i Edukacyjne Traktaty) 

 

  §1 

Konkurs 

 

1.  Konkurs regrantingowy w województwie Lubuskim nosi nazwę „Lubuski P.A.K.I.E.T”, zwany  

w dalszej części regulaminu „konkursem”. 

2. Przedmiotem konkursu są projekty z zakresu edukacji i animacji kulturowej realizowane na 

rzecz dzieci i młodzieży  z województwa lubuskiego. 

 

§2 

Organizator konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu regrantingowego jest Operator programu Bardzo Młoda Kultura 

w województwie Lubuskim, Regionalne Centrum Animacji Kultury, ul. H. Sienkiewicza 11, 

65-431 Zielona Góra zwanego w dalszej części regulaminu Organizatorem 
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§3 

Cele konkursu 

 

1. Celem konkursu jest  

1) propagowanie edukacji kulturowej wśród osób zajmujących się kulturą i edukacją  

w województwie lubuskim, 

2) promowanie współpracy między środowiskami oświaty i kultury a także umożliwienie tym 

podmiotom realizację wspólnych przedsięwzięć z zakresu edukacji i animacji kulturowej 

na terenie województwa. 

 

§4 

Uczestnicy konkursu 

1.  Do udziału w konkursie mogą przystąpić uczestnicy szkolenia/warsztatu zrealizowanego 

przez Organizatora w terminie wyznaczonym w 29 tygodniu 2019 

2. Najciekawsze z projektów zostaną zrealizowane ze środków Organizatora w ramach 

projektu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. 

3. Uczestnicy mogą składać projekty, których wartość  nie przekracza 8 000 zł brutto. 

Organizator  zastrzega sobie prawo do przyznania grantu  w mniejszej wysokości niż 

wnioskowany jeżeli komisja konkursowa uzna budżet danego projektu za przeszacowany. 

4. Budżet konkursu realizowanego przez Organizatora w roku 2019 wynosi 28 000 zł brutto.  

5. W roku 2019 wyłonione zostaną cztery zwycięskie projekty o średniej wartości 7000 zł 

brutto. 
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§5 

Warunki udziału w konkursie 

 

1. Konkurs jest konkursem jednoetapowym.  

2. Uczestnicy konkursu składają opis projektu przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturowej 

przygotowany wg wzoru, który stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu. 

3. Uczestnicy mają prawo do korzystania z pomocy zespołu projektowego, który służy pomocą 

merytoryczną przed złożeniem wniosku. Konsultacje odbywają się drogą mailową, a także  

w siedzibie Organizatora. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie do dnia 01.08.2019r. na adres siedziby 

Organizatora lub przesłanie drogą elektroniczną (format PDF) na adres k.rosinska@rcak.pl 

prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, w którym znajdzie się: 

1) nazwa i opis pomysłu projektu,  

2) informacje o uczestniku konkursu, 

3) informacje o partnerze uczestnika konkursu 

4) miejsce realizacji projektu 

5) czas realizacji projektu 

6) cele projektu 

7) rezultaty projektu 

8) harmonogram projektu 

9) kosztorys projektu 

10) charakterystyka rodzaju współpracy między uczestnikiem konkursu a jego 

partnerem/partnerami, 

11) charakterystyka uczestników projektu 
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12) rozpoznanie grup odbiorczych 

5. Uczestnik konkursu własnym staraniem zobowiązany jest pozyskać partnera/-ów, z którym 

wspólnie będzie realizował projekt z zakresu animacji i edukacji kulturowej.  

1) Partner powinien reprezentować inną sferę życia społecznego niż uczestnik składający 

aplikację w konkursie, co oznacza, że co najmniej jedna z tych osób powinna 

reprezentować sferę kultury oraz co najmniej jedna z tych osób powinna reprezentować 

sferę edukacji (dla przykładu, jeżeli aplikującym jest nauczyciel, to jego partnerem 

powinna być osoba reprezentująca instytucje kultury, podmiot prywatny lub organizację 

pozarządową zajmującą się kulturą. Jeżeli aplikującą jest przedstawiciel instytucji kultury, 

to jego partnerem powinien być nauczyciel itd.).  

2) Partner uczestnika konkursu powinien prowadzić działalność kulturalną lub edukacyjną 

w województwie lubuskim. 

6. Projekty z zakresu animacji i edukacji kulturowej proponowane w ramach konkursu powinny 

być przygotowane i realizowane w ścisłej współpracy pomiędzy osobą aplikującą,  

a partnerem, o którym mowa w §5 ust.5 niniejszego regulaminu 

7. Zwycięzcy konkursu zobowiązują się do zrealizowania i rozliczenia projektu do 20.10.2019 r. 

oraz złożenia Organizatorowi sprawozdania merytorycznego ze z realizowanego projektu. 

8. Realizatorzy zwycięskich projektów zobligowani są do zaprezentowania swoich projektów 

podczas konferencji podsumowującej pierwszy rok realizacji projektu na przełomie 

października i listopada 2019r. 
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§6 

Zasady rozstrzygnięcia konkursu 

 

1. Wyboru zwycięskich projektów dokona Komisja Konkursowa, złożona wyłącznie z ekspertów 

specjalizujących się w działaniach związanych z animacją i edukacją kulturową. Podstawą 

oceny projektów będzie ocena aplikacji konkursowych.  

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane  na stronie internetowej Organizatora w zakładce 

EDUKACJA/BARDZO MŁODA KULTURA oraz przekazane drogą mailową zwycięzcom 

konkursu.  

 

§7 

Kryteria 

 

1. Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę poniższe kryteria: 

a) Partnerstwo w tym liczbę partnerów, 

b) Kreatywność pomysłu na działanie skierowane przede wszystkim do dzieci  

i młodzieży, 

c) Brak cech komercyjnych zadania, 

d) Właściwe rozpoznanie grup odbiorców, 

e) Innowacyjność metod wykorzystanych podczas realizacji działania, m.in. wykorzystanie 

nowoczesnych technologii, 

f) Przemyślany i racjonalny budżet. 
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§8 

Zasady finansowania zwycięskich projektów 

 

1. Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi 5000 zł brutto, a maksymalna kwota  

8000 zł brutto. 

2. Z autorami zwycięskich projektów Organizator konkursu podpisze umowę o realizacji 

projektu. Umowa określać będzie szczegółowe zasady finansowania i rozliczenia projektu. 

Projekt umowy sporządza Organizator. 

2. Projekt umowy sporządzony będzie po przedstawieniu przez uczestnika konkursu 

preliminarza kosztów projektu, w skład którego mogą wchodzić m.in. wynagrodzenia dla 

osób realizujących projekt (umowy o dzieło, umowy zlecenie, faktury, rachunki), koszty 

materiałów niezbędnych do realizacji projektu (faktury), koszty transportu uczestników 

projektu (faktury), koszty produkcji i dystrybucji materiałów promocyjnych. 

3. Kosztami projektu nie mogą być środki trwałe. Wykaz kosztów kwalifikowanych stanowi 

Załącznik nr 2. 

 

§9 

Terminy 

1. Ogłoszenie konkursu: 01.07.2019r.  

2. Termin przesyłania aplikacji konkursowych na adres siedziby Organizatora lub na adres 

poczty elektronicznej (dokument PDF)  k.rosinska@rcak.pl, upływa: 01.08.2019r., o godz. 

00:00. 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi 14.08.2019r. 

4. Termin realizacji zwycięskich projektów do 20.10.2019r. 

mailto:k.rosinska@rcak.pl
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§10 

Założenia organizacyjne 

1.  Zgłoszenie się do udziału w konkursie jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu 

oraz z wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych autora projektu w bazie 

danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie w  związku z realizacją projektu.  

2.  Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na obecność przedstawicieli Regionalnego Centrum 

Animacji Kultury w trakcie realizacji nagrodzonych przedsięwzięć oraz na ich 

dokumentowanie przy pomocy technik audiowizualnych. 

3.  Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację dokumentacji, o której mowa  

w paragrafie 10 ust. 2 niniejszego regulaminu na stronach internetowych Organizatora 

oraz w wydawnictwach tworzonych przez Organizatora. 

4. Nadesłane zgłoszenia nie będą odsyłane; można je będzie odebrać po ogłoszeniu wyników 

naboru u członków zespołu projektowego w siedzibie Organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie 

 

§11 

Dane kontaktowe Organizatora konkursu 

Informacji na temat konkursu udziela zespół projektowy, pod adresem e-mail k.rosinska@rcak.pl 

oraz osobiście w siedzibie Organizatora. 


