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Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach programu Dom Kultury+ 
Inicjatywy Lokalne 2018 

 

PREAMBUŁA 

Mieszkańcy i sympatycy dzielnicy Sobieszów chcieliby korzystać z kultury dużo częściej niż dotychczas 
i w dużo większym zakresie, ale równocześnie chcieliby, aby wydarzenia kulturalne odbywały się 
blisko nich. Chcąc odpowiedzieć na tę potrzebę, kadra Miejskiego Domu Kultury „Muflon” przystąpiła 
w 2018 roku do Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018, podzielonego na następujące 
etapy: 

 diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Sobieszowa i okolic 
 konkurs na inicjatywy lokalne realizowane w Sobieszowie i na rzecz mieszkańców Sobieszowa 
 realizacja wybranych inicjatyw 

Opinie i potrzeby wyrażane przez uczestników przeprowadzonej diagnozy wyraźnie wskazują na dwa 
kierunki, określające preferowane cechy oferty kulturalnej Sobieszowa. Są to po pierwsze: 
wydarzenia umożliwiające aktywne uczestnictwo i nabywanie nowych umiejętności, takie jak 
różnorodne warsztaty artystyczne plenery, konkursy czy aktywności związane z tańcem, w których 
charakter uczestnictwa nie ogranicza się jedynie do roli widza/słuchacza. Po drugie: są to wydarzenia, 
które umożliwiają wspólny udział i nabywanie pozytywnych doświadczeń uczestnictwa w kulturze  
z grupą przyjaciół, znajomych, z rodziną. Wydarzenia dostosowane swoją formą, czasem trwania  
i terminem do możliwości osób dorosłych, które najczęściej są wykluczone z uczestnictwa w kulturze 
ze względu na obowiązki rodzinne i zawodowe. Problemy z dyspozycyjnością osób dorosłych to 
również powód, dla którego tak ważne jest, aby miały one  dostęp do regularnej i różnorodnej oferty 
kulturalnej w swoim najbliższym otoczeniu, na swoim osiedlu, tuż za rogiem.  
 
Przy tworzeniu dedykowanej im lokalnej oferty kulturalnej warto wykorzystać bogaty potencjał, jaki 
stanowią sami mieszkańcy i ich głębokie przywiązanie zarówno do siebie nawzajem, jak i do 
unikalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych tej okolicy. Wśród mieszkańców Sobieszowa nie 
brakuje osób, które chętnie podzielą się z innymi swoją pasją, talentem, wiedzą i doświadczeniem. Za 
cenne źródło inspiracji może posłużyć również lokalne dziedzictwo naturalne i kulturowe, o którym 
mieszkańcy Sobieszowa mówią z nieukrywaną dumą i wzruszeniem. Inicjatywy kulturalne czerpiące  
z jego potencjału będą o tyle cenne, że będą wspierały nie tylko indywidualny rozwój uczestniczących 
w nich osób, ale także rozwój, integrację i budowanie poczucia wspólnoty w obrębie całej 
społeczności Sobieszowa.  
 
Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady naboru pomysłów na inicjatywy lokalne, w tym 
sposobu zgłaszania i wyboru realizacji inicjatyw lokalnych w ramach projektu „TWOJE+MOJE=NASZE 
czyli kulturalne inicjatywy z Muflonem”.  
 
Raport z przeprowadzonej diagnozy, który stał się podstawą do określenia preferowanych cech 
inicjatyw, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 
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REGULAMIN SKŁADANIA INICJATYW W RAMACH PROJEKTU  

„TWOJE+MOJE=NASZE CZYLI KULTURALNE INICJATYWY Z MUFLONEM” 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem naboru pomysłów jest Miejski Dom Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze zwany  

w dalszej części regulaminu Organizatorem. 

2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w naborze pomysłów na inicjatywy lokalne 

„TWOJE+MOJE=NASZE czyli kulturalne inicjatywy z Muflonem”. 

3. Zasady ujęte w regulaminie naboru, zostały wypracowane wspólnie z uczestnikami spotkania  

w Miejskim Domu Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze dnia 21.05.2018r. 

4. Nabór ma na celu wyłonienie najciekawszych propozycji na inicjatywy lokalne. 

5. Nabór zakłada przyznanie od 3 do 7 dotacji na realizacje inicjatyw, na które przeznaczona jest 

ogólna pula finansowa 22 tys. PLN. 

6. Wnioski należy składać w terminie od 24.05.2018 r. do 20.06.2018 r. w formie papierowej lub 

elektronicznej. 

7. Formularze dostępne są w wersji papierowej w biurze Organizatora (w dni powszednie w godz. od 

8:00 do 16:00). Formularze w wersji online dostępne są na stronie Organizatora 

www.muflon.sobieszow.pl. 

8. W terminie składania wniosków, tj. 24.05.2018 r. do 20.06.2018 r. istnieje możliwość konsultacji 

merytorycznej z pracownikami Miejskiego Domu Kultury „Muflon” oraz uzyskania pomocy przy 

wypełnianiu wniosku. 

§2 Uczestnicy konkursu 

1. Podmiotami składającymi wnioski mogą być: grupy nieformalne złożone z minimum dwóch osób 

(w tym jedna pełnoletnia) i organizacje pozarządowe. 

2. Warunkiem przystąpienia do naboru pomysłów jest zaplanowanie działań na terenie Sobieszowa  

i skierowanie do mieszkańców Sobieszowa jako głównych adresatów. 

3. Podmioty uprawnione do udziału w projekcie mogą zgłosić maksymalnie dwie inicjatywy. 

 

§3 Zasady składania wniosków 

1. Aby wziąć udział w naborze należy w podanym terminie dostarczyć wypełniony formularz wniosku. 

2. Zeskanowany i podpisany formularz wniosku należy przesłać drogą elektroniczną na adres 

muflon@sobieszow.pl do dnia 20.06.2018 r. (do godz.23:59) lub dostarczyć go do siedziby 

Organizatora w formie papierowej do godz. 16:00 20.06.2018 r. 

3. Wyniki naboru pomysłów zostaną ogłoszone do 29.06.2018 r. i zostaną opublikowane na stronie 

internetowej www.muflon.sobieszow.pl, a także na fanpage’u w serwisie facebook.com. Autorzy 

zwycięskich pomysłów zostaną powiadomieni o otrzymaniu dotacji drogą mailową i telefoniczną. 
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4. Zgłaszane inicjatywy muszą mieć charakter kulturalny, artystyczny lub kulturalno-społeczny. Nie 

można zgłaszać inicjatyw sportowych i turystycznych. 

5. Budżet jednej inicjatywy musi się mieścić w przedziale 3.000,00 do 7.300,00 zł. 

6. Inicjatywy mogą obejmować działania jednorazowe lub cykliczne, mieszczące się w przedziale 

czasowym podanym w §5 pkt.4, tj. 31.07.2018 r. do 20.11.2018 r. 

7. Preferowane będą inicjatywy spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:  

a) o charakterze sąsiedzkim, integrujące mieszkańców, zachęcające do wspólnego spędzania czasu, 

poznawania się; 

b) adresowane do osób dorosłych lub międzypokoleniowe; 

c) zakładające aktywne zaangażowanie mężczyzn w działania kulturalne; 

d) nawiązujące do górskiego położenia Sobieszowa/w ciekawy sposób wykorzystujące walory 

turystyczne/przyrodnicze/kulturowe miejscowości; 

e) obejmujące jedną z następujących dziedzin: film, taniec, sztuki plastyczne, teatr, muzyka. 

8. Inicjatywy spełniające minimum jeden z warunków zawartych w pkt. 7 §3 otrzymają dodatkowe 3 

punkty (nie podlegające głosowaniu jury). 

 

§4 Wybór zgłaszanych inicjatyw 

1. O wyborze zwycięskich inicjatyw decydować będzie jury złożone z przedstawicieli nadesłanych 

projektów oraz trzech przedstawicieli Miejskiego Domu Kultury „Muflon”. Wybór zwycięskich 

inicjatyw odbędzie się poprzez wspólne głosowanie. 

2. Każdy z jurorów dysponować będzie trzema głosami, o wadze punktowej 3, 2, 1. 

3. Zwycięskimi zostaną wybrane inicjatywy, które otrzymają najwyższą ilość punktów. 

4. Dopuszcza się możliwość łączenia inicjatyw o podobnym charakterze lub uzupełniających się. 

5. Termin głosowania jury zostaje ustalony na 27.06.2018 r.  w siedzibie Organizatora na godz. 17.00. 

6. Opisy zgłoszonych inicjatyw zostaną po zakończeniu naboru rozesłane drogą e-mailową do 

inicjodawców w celu zapoznania się pozostałymi propozycjami. 

7. Przedstawiciele zgłoszonych inicjatyw nie mogą głosować na własne inicjatywy. 

8. Przedstawiciele inicjatyw będą mieć możliwość krótkiego (5-minutowego) przedstawienia swojego 

projektu pozostałym członkom jury w dniu obrad przed przystąpieniem do głosowania. Organizator 

udostępnia w tym celu komputer, projektor i ekran. 

 

§5 Realizacja projektu 

1. Miejski Dom Kultury „Muflon” zapewnia pomoc merytoryczną, a także zaplecze techniczne  

i lokalowe podczas realizowania zwycięskich projektów. 
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2. Miejski Dom Kultury „Muflon” przez cały czas trwania realizowanych inicjatyw służyć będzie 

wsparciem merytorycznym i organizacyjnym. 

3. Z osobami odpowiedzialnymi za realizację zwycięskich inicjatyw Organizator podpisze umowę  

o współpracy, która będzie również określała szczegółowy harmonogram i zasady realizacji inicjatyw, 

w tym wydatkowania przyznanych środków. Środki finansowane nie będą przelewane na konto 

inicjodawcy, ich wyłącznym dysponentem jest Miejski Dom Kultury „Muflon”.  

4. Zwycięskie inicjatywy należy zrealizować i rozliczyć w terminie od 31.07.2018 r. do 20.11.2018 r. 

 

§6 Postanowienia końcowe 

1. Autorzy zwycięskich projektów wyrażają zgodę na możliwość fotografowania oraz filmowania 

realizowanych inicjatyw w celu archiwizacyjnym oraz promocyjnym. 

2. Przystąpienie do naboru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

3. Integralnymi załącznikami regulaminu są: wykaz kosztów kwalifikowalnych (zał. nr 1) oraz diagnoza 

(zał. nr 2). 

 


