Regulamin
(Konkurs na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej w ramach projektu
Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie – edycja 2021)

I. Założenia podstawowe
1. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji

kulturowej organizowanego w 2021 roku w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura
2019-2021 woj. łódzkie.
2. Organizatorem konkursu jest Łódzki Dom Kultury z siedzibą w Łodzi przy ul. Traugutta

18, 90-113 Łódź.
3. Przedmiotem konkursu są projekty z zakresu edukacji kulturowej realizowane na
terenie województwa łódzkiego (z wyłączeniem miasta Łodzi) dla lokalnej
społeczności dzieci i młodzieży.
4. Najciekawsze projekty zostaną zrealizowane ze środków Organizatora w ramach
projektu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie.
5. Celem konkursu jest propagowanie współdziałania pomiędzy podmiotami
reprezentującymi sektory kultury i edukacji w realizowaniu przedsięwzięć
z zakresu edukacji i animacji kulturowej dla dzieci i młodzieży, a także wspieranie
tego rodzaju współpracy na terenie województwa łódzkiego.
6. Budżet konkursu realizowanego przez Organizatora w roku 2021 wynosi 75 000 zł
brutto.

II. Uczestnicy
1. Do udziału w konkursie mogą przystąpić wyłącznie osoby fizyczne, mieszkające
i prowadzące działalność edukacyjną lub kulturalną w województwie łódzkim
(z wyłączeniem miasta Łodzi), które zrealizują projekt z zakresu edukacji i animacji
kulturowej oparty na współpracy pomiędzy sektorami oświaty i kultury.

2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 autorski projekt konkursowy.

Ograniczenie niniejsze dotyczy również osób fizycznych wchodzących w skład
zespołów projektowych - członek zespołu projektowego może uczestniczyć
w złożeniu maksymalnie jednego wniosku konkursowego na realizację projektu.
3. Niedopuszczalne jest ubieganie się o dofinansowanie projektu, który uzyskał już
dofinansowanie z innych źródeł.
4. Uczestnicy mogą składać projekty, których wartość nie przekroczy 10 000 zł brutto.

III. Warunki udziału w konkursie
1. Uczestnicy konkursu składają opis projektu z zakresu edukacji i animacji kulturowej
dla dzieci i młodzieży przygotowany wg wzoru, który stanowi Załącznik nr 1 do
Regulaminu (Formularz zgłoszeniowy).
2. Ocena projektu jest dwuetapowa i składa się z:
a) oceny formalnej
b) oceny merytorycznej.
Spełnienie wszystkich warunków regulaminu jest równoznaczne z przejściem oceny
formalnej. Następnie wnioski zostaną ocenione pod kątem merytorycznym.
3. Uczestnicy mają prawo do korzystania z konsultacji z osobą powołaną przez
Organizatora, która służy pomocą merytoryczną przed złożeniem wniosku.
Konsultacje odbywają się drogą mailową i telefoniczną. Informacji na temat konkursu
udziela Dominika Bernacka (e-mail: konkurs@bmklodzkie.pl, tel.: 797-326-177).
4. Szkolenia on-line, o których mowa w pkt. VI, stanowią pomoc merytoryczną w pisaniu
wniosku.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w formie elektronicznej
prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
internetowej www.bmklodzkie.pl/konkurs do dnia 11 czerwca 2021, do godz. 12:00.
6. Za prawidłowo wypełniony Formularz uważa się dokument zawierający wszystkie
wymagane informacje, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Uczestnik
jest zobowiązany do wypełnienia każdej rubryki wniosku. Niekompletne wnioski nie
będą oceniane merytorycznie.

7. Uczestnik konkursu własnym staraniem zobowiązany jest pozyskać partnera/-ów,
z którym/z którymi wspólnie będzie realizował projekt z zakresu animacji i edukacji
kulturowej dla dzieci i młodzieży.
8. Partnerzy uczestnika konkursu powinni prowadzić działalność kulturalną lub
edukacyjną w województwie łódzkim.
9. Przynajmniej jeden partner musi reprezentować sektor inny niż uczestnik (jeśli
uczestnik reprezentuje sektor kultury, to przynajmniej jeden jego partner musi
reprezentować sektor oświaty i odwrotnie). Niedopuszczalne jest pozyskanie
partnera z miasta Łodzi. Niedopuszczalna jest współpraca osób z tej samej instytucji
kultury, oświaty lub organizacji pozarządowej.
10. Projekty z zakresu animacji i edukacji kulturowej dla dzieci i młodzieży proponowane
w ramach konkursu powinny być przygotowane i realizowane w ścisłej współpracy
pomiędzy osobą aplikującą a partnerem, o którym mowa w punkcie III ust. 7-9
niniejszego regulaminu.
11. Projekty powinny być prowadzone w sposób inkluzywny, czyli nie powinny być
kierowane do uprzywilejowanych grup.
12. Projekty muszą mieć charakter w całości niekomercyjny.
13. Zwycięzcy konkursu zobowiązują się do zrealizowania i rozliczenia projektu do dnia
10 października 2021 roku oraz złożenia Organizatorowi sprawozdania
merytoryczno-finansowego do dnia 22 października 2021 roku.

IV. Katalog działań
1. Działania edukacyjne i animacyjne realizowane w ramach zgłoszonego do konkursu
projektu mogą być realizowane zarówno w fizycznej przestrzeni publicznej (off-line),
jak i w Internecie (on-line). Możliwa jest również realizacja hybrydowa (on-line oraz
off-line).
2. W przypadku działań realizowanych on-line dostęp do platform internetowych, przy

pomocy których będzie realizowane zadanie, nie mieści się w kosztach
kwalifikowanych.

V. Zasady rozstrzygnięcia konkursu
1. Spośród dopuszczonych pod względem formalnym wniosków zostanie dokonany
wybór zwycięskich projektów. Decyzję podejmie Komisja Konkursowa, złożona
z ekspertów specjalizujących się w działaniach związanych z animacją i edukacją
kulturową. Podstawą oceny projektów będzie ocena aplikacji konkursowej
(Formularz zgłoszeniowy – Załącznik nr 1).
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 30 czerwca 2021 roku na stronach

internetowych Organizatora (www.bmklodzkie.pl, www.ldk.lodz.pl) oraz przekazane
drogą mailową zwycięzcom konkursu.
3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

VI. Kryteria wyboru zwycięskich projektów
Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:
● kreatywność pomysłów z zakresu edukacji kulturowej, skierowanych przede
wszystkim do dzieci i młodzieży (max. 20 pkt.)
● właściwe rozpoznanie grup odbiorców (max. 10 pkt.)
● innowacyjność metod wykorzystanych podczas realizacji działania (max. 10 pkt.)
● przemyślany i racjonalny budżet (max. 10 pkt.)

Udział w dwóch wybranych przez siebie szkoleniach on-line upoważnia do otrzymania
dodatkowych 10 punktów do oceny wniosku konkursowego (po 5 punktów za każde
szkolenie). Nie jest to warunek konieczny do udziału w konkursie.

Lista tematów szkoleń on-line:
a) partnerstwa kultury i oświaty,
b) partycypacyjne działania z zakresu edukacji kulturowej,
c) zarządzanie projektami edukacyjno-kulturalnymi,
d) badanie potrzeb lokalnej społeczności.
W sumie wnioskodawca może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

W ramach szkoleń online będących wsparciem konkursowym jest przewidziane również
szkolenie dotyczące regulaminu i głównych założeń konkursowych. Nie jest ono dodatkowo
punktowane.

VII. Zasady finansowania zwycięskich projektów
1. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 10 000 zł brutto.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dofinansowania w mniejszej
wysokości niż wnioskowana kwota, o ile komisja konkursowa uzna budżet danego
projektu za przeszacowany.
3. W przypadku, gdy Organizator przeznaczy na realizację wyłonionego w konkursie
projektu kwotę niższą niż kwota wskazana przez Uczestnika w złożonej aplikacji
konkursowej, Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji aplikacji
konkursowej lub pisemnej rezygnacji z realizacji projektu w ciągu 7 dni. Brak złożenia
aktualizacji aplikacji w ciągu 7 dniowego terminu oznacza rezygnację z realizacji
projektu.
4. W przypadku rezygnacji z realizacji projektu Organizator przyznaje dofinansowanie
kolejnemu projektowi z listy rankingowej, który uzyskał najlepszą ocenę.
5. Z autorami zwycięskich projektów Organizator konkursu podpisze umowę dotyczącą
realizacji projektu. Umowa określać będzie szczegółowe zasady finansowania
i rozliczenia projektu. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3.
6. Kosztami projektu nie mogą być środki trwałe. Wykaz kosztów kwalifikowanych
z uwagami stanowi Załącznik nr 2.
7. Koszt koordynacji projektu nie może przekroczyć 10% budżetu projektu.
8. Od uczestników konkursu nie jest wymagany wkład własny w postaci środków
pieniężnych.

VIII. Terminy
1. Uruchomienie formularza zgłoszeniowego: 13 maja 2021 roku.
2. Szkolenia on-line: kwiecień/maj 2021.

3. Termin przyjmowania zgłoszeń na konkurs upływa 11 czerwca 2021 r., o godz. 12.00.
4. Ogłoszenie wyników nastąpi 30 czerwca 2021 roku.
5. Szkolenie dla beneficjentów: 9 lipca 2021 roku
6. Termin realizacji zwycięskich projektów: 12 lipca - 10 października 2021 roku.
7. Termin przekazania sprawozdania merytoryczno-finansowego (Załącznik nr 4) upływa
22 października 2021 roku.

IX. Założenia organizacyjne
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu oraz projektu
Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie – edycja 2021, a także zgodą na
wykorzystanie wizerunku autorów nagrodzonych projektów na potrzeby promocji
projektu oraz zgodą na otrzymywanie informacji na temat projektu Bardzo Młoda
Kultura 2019-2021 woj. łódzkie oraz oferty kulturalnej oferowanej przez Łódzki Dom
Kultury drogą elektroniczną w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na obecność koordynatorów projektu Bardzo
Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie w trakcie realizacji nagrodzonych
przedsięwzięć oraz na ich dokumentowanie za pomocą technik audiowizualnych.
3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację dokumentacji, o której mowa
w punkcie IX ust. 2 niniejszego regulaminu, na stronach internetowych Organizatora
(www.bmklodzkie.pl, www.ldk.lodz.pl) oraz we wszelkich drukach tworzonych przez
Organizatora.
4. Autorzy nagrodzonych projektów zobowiązani są do udziału w szkoleniu/-ach dot.
zasad realizacji i ewaluacji projektów oraz w wydarzeniu podsumowującym działania
prowadzone w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie w roku
2021 w terminach i miejscach wskazanych przez Organizatora.
5. Organizator może zmodyfikować zasady realizacji Konkursu zawarte w niniejszym
Regulaminie, przerwać, odwołać realizację Konkursu lub zakończyć Konkurs bez
wyboru jakiegokolwiek Projektu bez podania przyczyn.

6. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku

konieczności interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie
należy do wyłącznej kompetencji Organizatora.

