
 
 

 

REGULAMIN KONKURSU NA INICJATYWĘ LOKALNĄ  

 

WIDZEWSKI BANK POMYSŁÓW  NA KULTURĘ... CIĄG DALSZY 
 

 

Organizatorem Konkursu są Widzewskie Domy Kultury.  

 

I. CELE: 

 

 - nawiązanie współpracy między Widzewskimi Domami Kultury a odbiorcami oraz włączenie 

mieszkańców w proces kształtowania oferty placówki 

- nawiązanie stałych relacji ze społecznością lokalną i jej przedstawicielami zarówno 

instytucjonalnymi jak i pozainstytucjonalnymi 

- odkrycie talentów i pobudzenie potencjału społecznego istniejącego w środowisku lokalnym 

oraz stworzenie wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej 

- wprowadzenie nowych praktyk w zakresie zarządzania domem kultury rozumianym jako 

centrum kultury i aktywności lokalnej 

 

 

II. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ INICJATYWY? 

 
1. W konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne, organizacje i grupy nieformalne, które 

mają siedzibę i mieszkają w Łodzi i planują prowadzić działania na rzecz i z mieszkańcami 

dzielnicy Widzew 

2. Podmioty, które mogą wziąć udział w konkursie to: 

- osoby indywidualne, samodzielnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze 

pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej. Osoby indywidualne muszą 

spełniać następujące warunki: być pełnoletnie, mieć zdolność do czynności prawnych, mieszkać 

na terenie Łodzi. W przypadku osób małoletnich tj. powyżej 15 lat, umowa z Widzewskimi 

Domami Kultury zostanie podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

-  organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, które zostały wpisane do KRS (lub innego, właściwego 

rejestru lub ewidencji) 

-  grupy nieformalne czyli grupy składające się z nie mniej niż trzech osób pełnoletnich, 

wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie 

posiadające osobowości prawnej. Osoby małoletnie tj. powyżej 15 roku mogą być członkiem 

grupy nieformalnej pod warunkiem, że grupę tworzą min. 3 osoby pełnoletnie. W imieniu 

małoletnich członków grupy działają osoby pełnoletnie. 

3. Jeden podmiot może złożyć 1 wniosek na realizację inicjatywy 

 
 

III. MIEJSCE REALIZACJI: 

  
Miejscem realizacji inicjatyw będzie obszar działania Widzewskich Domów Kultury a 

szczególnie Domu Kultury „Widok” al. Piłsudskiego 133–opcjonalnie inna, wskazana na terenie 

dzielnicy Widzew lokalizacja wybrana ze względu na specyfikę projektu 
 
 



 
 

 

 

IV. TERMIN REALIZACJI 

 

 

Inicjatywy muszą być realizowane w okresie 25.08. – 23.11.2018r 

 

 

V. FINANSOWANIE/BUDŻET 

  
1. Projekty będą finansowane ze środków Widzewskich Domów Kultury. Przewidywany budżet 

całkowity to 10 000 zł 

2. W ramach projektu dofinansowanych zostanie od 3 do 5 inicjatyw  
3. Maksymalna kwota dofinansowania jednej inicjatywy -  3500zł 

 

4. Koszty kwalifikowane: 

- druk materiałów reklamowych 

- zakup materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy 

- umowy cywilno-prawne dla osób zaangażowanych w realizację inicjatywy 

- artykuły spożywcze 

 

5. Rozliczenia księgowe inicjatyw wspartych dofinansowaniem będą realizowane przez 

księgowość Widzewskich Domów Kultury 

6. W ramach projektu nie przewiduje się dofinansowania kosztów działalności i wspomagania 

organizacji (grupy/osoby), pokrywania kosztów funkcjonowania, wynagrodzeń dla autorów 

projektu. 
 
 
 
 
 

VI.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PROJEKTÓW / INICJATYW 

 

  
1. Rozpatrywane będą projekty inicjatyw złożone na oryginalnym FORMULARZU APLIKACJI 

DO KONKURSU INICJATYW (do pobrania ze strony internetowej www.wdk.pl  ) 

2. Wypełniony wniosek należy wysłać drogą elektroniczną na adres d.malska@wdk.pl  a  jego    

    podpisaną wersję papierową dostarczyć osobiście do sekretariatu Widzewskich Domów  

    Kultury al. Piłsudskiego 133, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00  lub przesłać  

    pocztą tradycyjną na podany powyżej adres, w terminie do 31.07.2018r do godz..16.00 

3. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na realizację projektu. 

4. Wnioski o dofinansowanie złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Złożenie formularza jest traktowane przez Organizatora jako wyrażenie zgody na 

przetwarzanie i wykorzystywanie danych zawartych w dokumentacji konkursowej, na cele 

oceny, promocji i informacji dotyczącej projektu. 

6. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem zadania do realizacji 
 
 
 
 
 

 

http://www.wdk.pl/
mailto:d.malska@wdk.pl


 
 

 

VII.  ZASADY WYBORU INICJATYW 

 

1 Zgłoszone inicjatywy zostaną ocenione pod względem merytorycznym, formalnym i 

strategicznym przez Komisję Oceniającą powołaną przez Dyrektora WDK  

2. Komisja odrzuca wnioski  

a) niekompletne,  

b) złożone przez osoby lub podmioty do tego nieuprawnione, 

c) nierealizujące celu  

d) niemożliwe do zrealizowania zgodnie z Regulaminem 

3. Komisja oceni Wnioski, które pozytywnie przeszły wstępną weryfikację zgodnie z pkt. VII 

ust. 2 powyżej, według następujących kryteriów: 

a) wartość merytoryczna/kulturalna Projektu ( (0-10 punktów ) 

c) rzetelność budżetu Projektu ( (0-10 punktów),  

d) plan promocji Projektu (0-5 punktów),  

e) czy i w jakim stopniu inicjatywa angażuje członków społeczności lokalnej (mieszkańców, 

partnerów, wolontariuszy)? ( 0-10 punktów) 

f)Czy inicjatywa odpowiada na rekomendacje podane w  pkt. VIII Regulaminu Konkursu  

(od 0 do 10 punktów)   

g) doświadczenie/kwalifikacje wnioskodawcy (0-5 punktów).  

4..Od decyzji Komisji Oceniającej nie przysługuje odwołanie. 

5.Ogłoszenie oficjalnych wyników wyboru inicjatyw nastąpi do 6.08. 2018 roku. Wyniki 

zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wdk.pl  

6.WDK dopuszcza negocjacje związane z kwotą dofinansowania wybranych inicjatyw 

7.WDK zastrzega sobie prawo do kontaktu z wnioskodawcami przed rozstrzygnięciem konkursu, 

zwłaszcza w przypadku niejasności dotyczących wniosku.  

8.WDK  zastrzega sobie prawo wyboru kolejnego wniosku z listy rezerwowej, w przypadku 

rezygnacji wybranego Wnioskodawcy z realizacji zgłoszonej inicjatywy. 

9.Gwarancją zobowiązań Wnioskodawcy projektu i WDK jest umowa zawierana pomiędzy 

obiema stronami, której częścią jest opis projektu oraz budżet. 

10. WDK zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji inicjatywy, jeśli zostaną 

ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające jej realizację 

 

VII.  KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW 

Inicjatywa zgłaszana do Konkursu powinna: 

- realizować zadanie z zakresu: działalności społeczno-kulturalnej, działalności wspomagającej   

  rozwój społeczności lokalnej, wspierania i upowszechniania kultury, sztuki i edukacji   

  kulturalnej 

– być autorskim pomysłem wnioskodawcy 

– zakładać wkład pracy społecznej wnioskodawcy w propagowanie własnej  

   inicjatywy 

- mieć charakter międzypokoleniowym, angażujący i integrujący społeczność lokalną  

- mieć charakter edukacyjny dotyczący różnych dziedzin sztuki 

- mieć charakter wydarzenia kulturalnego, akcji społecznej 

 
 

 

     Zadanie współfinansowane przez Miasto Łódź w ramach dotacji celowej 

 

http://www.wdk.pl/

