
                                                                                                
REGULAMIN KONKURSU INICJATYW ODDOLNYCH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady przystąpienia do konkursu „Inicjatywy oddolne”, realizowanego 
przez Miejską i Gminna Bibliotekę Publiczną im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie (dalej 
nazywaną MiGBP w Strzelinie) na rzecz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 
ramach dotacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.
2. Głównym celem konkursu „Inicjatyw oddolne” jest zwiększenie jakości oraz ilości działań 
będących odpowiedzią na lokalne potrzeby i problemy mieszkańców Gminy Strzelin oraz 
aktywizacja mieszkańców gminy.
3. Projekt jest realizowany na terenie Gminy Strzelin.
4. Regulamin projektu podany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej:
www.bibliotekapubliczna.strzelin.pl
II. GRUPA NIEFORMALNA
Grupa nieformalna – grupa lokalna, w skład której wchodzą dwie osoby mieszkające
na Dolnym Śląsku, które ukończyły 18 lat – jedna z tych osób musi pełnić rolę lidera grupy.
III. ZAKRES WSPARCIA
1. Konsultacje telefoniczne – konsultacje telefoniczne dla członków grup nieformalnych
oraz osób zainteresowanych pozyskaniem grantu prowadzone przez opiekunów
merytorycznych dla osób chcących pozyskać grant.
2. Wsparcie doradcze na etapie realizacji projektów – wsparcie dla członków grup
nieformalnych realizujących projekty będzie realizowane w drodze zdalnej: mailowej
i telefonicznej.
3. dofinansowanie – środki finansowe, przeznaczone na realizację inicjatyw oddolnych–
przyznawane na warunkach określonych w części IV niniejszego Regulaminu.
IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Środki na realizację projektów animacyjno-edukacyjnych od minimum 4.000,00 złotych 
do maksymalnie 13.000,00 złotych na jednego Wnioskodawcę.
2. W ramach projektu planuje się realizację od 3 do 5 projektów na łączną kwotę 21.000,00
zł.
3. Środki można przeznaczyć na realizację projektu edukacyjno-animacyjnego w ramach 
promocji czytelnictwa w sferach:
a) działania upowszechniające czytelnictwo i zapewniające kontakt z książką;
b) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
c) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
d) działalność wspomagająca rozwój nauki, edukacji szkolnej;
e) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
f) działalność na rzecz kultury, historii lokalnej;
g) działalność na rzecz turystyki w regionie;
h) działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
i)  działalność  dająca  szansę  promocji i  aktywizacji  lokalnych  twórców  i  wytwórców
(literatura, sztuka, nauka);
4. Środki można przeznaczyć na realizację inicjatywy wyłącznie na terenie Gminy
Strzelin.
5. Wszystkie działania muszą być zgodne z nałożonymi przez rozporządzenia rządowe
ograniczeniami w związku z pandemią koronawirusa oraz z zachowaniem środków

MIEJ SKA I G MIN N A BIBLIO TEKA PUBLICZNA IM. KS. JAN A TWARDO WSKIEG O  W STRZELIN IE
5 7 -1 0 0 St rz e li n ,  u l .  G ra h a m a B e lla 3 a  te l . / f a x 0 7 1  3 9 2 0 2 8 1 e -m a i l: N I P :  9 1 41 5 2 0 3 7 3       b p d y re k to r@ strz e l i n . p l  



bezpieczeństwa.
2. CZAS REALIZACJI PROJEKTU
Termin realizacji projektów zostanie podany w ogłoszeniu o naborze. Okres realizacji
projektu może być krótszy niż podane daty graniczne, ale nie może trwać dłużej niż wskazany
czas realizacji. Projekty muszą zakończyć się do dnia 15 czerwca 2022 roku.
3. ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ INICJATYW LOKALNYCH
3.1. WYSOKOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA Dofinansowania
Kwota realizacji projektu nie może przekraczać 13.000,00 zł.
Minimalna kwota na realizację projektu wynosi 4.000,00 zł.
Niedozwolone jest pobieranie od uczestników projektu środków finansowanych, biletowanie 
imprez, itd. Udział w działaniach finansowanych przez program „Inicjatyw lokalnych” ma 
mieć dla jego uczestników charakter bezpłatny.
3.2 WYKAZ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH STANOWI ZAŁĄCZNIK NUMER 1
DO NINIEJSZEGO REGULAMINU
3.3 Wydatki niekwalifikowane
Koszty, które w szczególności nie mogą zostać sfinansowane z dotacji:
– zakup gruntów, budowa bądź zakup budynków lub lokali;
– zakup środków trwałych;
– zakupy i wydatki inwestycyjne, remonty i adaptacje pomieszczeń;
– zakup wyposażenia lokali, w tym zakup i uzupełnienie drobnego wyposażenia
do pomieszczeń;
– odpisy amortyzacyjne;
– ryczałt za jazdę po mieście, abonamenty telekomunikacyjne oraz inne o charakterze
ryczałtowym, których nie można jednoznacznie przypisać do realizowanego projektu;
– prowadzenie działalności gospodarczej;
– dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy, powiatu,
województwa lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;
– koszty zakupu pieczątek, wyrabiania szyldów i innych kosztów o podobnym charakterze,
które są związane z bieżącą działalnością;
– koszty udokumentowane paragonami, pokwitowaniami, dowodami sprzedaży
wewnętrznej, wewnętrznymi notami obciążeniowymi, itp.;
– kary, mandaty, odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań;
– koszty procesów sądowych;
– zakup napojów alkoholowych (jest to niezgodne z art. 4 ust. 1 pkt 32 UoDPPioW oraz art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi);
– działań o charakterze religijnym, które są związane ze sprawowaniem kultu religijnego
lub posługi kapłańskiej;
– działań o charakterze politycznym.
Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku czyli zrefundowanie całkowite
lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych, zarówno krajowych,
jak i wspólnotowych.
4. PROCEDURA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW Z PROPOZYCJAMI INICJATYW 
LOKALNYCH
4.1. OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW
Nabór ogłasza MiGBP w Strzelinie. Złożenie wniosku musi nastąpić w terminie wskazanym 
w ogłoszeniu o naborze. Ogłoszenie o naborze zostanie opublikowane na stronie internetowej:
www.  bibliotekapubliczna.strzelin.pl  . Równocześnie ogłoszenie zostanie opublikowane także 
na portalach społecznościowych biblioteki.
4.2. ZŁOŻENIE WNIOSKU



Wnioski powinny być składane osobiście w siedzibie Miejskiej i Gminnej Biblioteki 
Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie przy ulicy Grahama Bella 3a.
1. Wzór wniosku będzie dostępny na stronie www.bibliotekapubliczna.strzelin.pl
Wszystkie wnioski muszą być czytelne, napisane w języku polskim i podpisane przez osoby
uprawnione.
Na etapie wypełniania wniosku należy czytelnie ręcznie wpisać imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentowania grupy. Wniosek podpisują wszyscy członkowie grupy 
nieformalnej. Grupa nieformalna może w jednym naborze złożyć tylko jeden wniosek.
Członek danej grupy nieformalnej nie może składać wniosków jako członek innych grup
nieformalnych w tym samym naborze. Wszystkie kolejne złożone wnioski, w których
powtarza się dany członek grupy nieformalnej zostaną odrzucone.
4.3. CO JEST OCENIANE WE WNIOSKACH? KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
W ramach naboru będą stosowane następujące rodzaje kryteriów dokonywania oceny
projektów:
a) strategiczne i formalne
b) merytoryczne.
4.3.1. KRYTERIA FORMALNE
Obowiązek spełnienia kryteriów formalnych dotyczy wszystkich projektów. 
MiGBP w Strzelinie opublikuje listę wszystkich złożonych wniosków wraz z wynikami 
weryfikacji formalnej na stronie internetowej www.bibliotekapubliczna.strzelin.pl. Lista 
będzie zawierała następujące
informacje:
1. numer wniosku,
2. nazwa Wnioskodawcy,
3. tytuł projektu,
4. wynik weryfikacji formalnej (PRZYJĘTY / ODRZUCONY).
Negatywna ocena w którymkolwiek z kryteriów zawartych w karcie oceny formalnej będzie
skutkowała odrzuceniem wniosku bez możliwości odwołania i uzupełnienia. Projekt nie 
będzie kierowany do dalszej oceny.
Oceny formalnej dokona Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna. Wnioski ocenione 
pozytywnie na etapie oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny strategicznej.
PRACOWNICY BIBLIOTEKI REJESTRUJĄC KAŻDE ZGŁOSZENIE DOKONUJĄ - NA PODSTAWIE WYNIKÓW 
PRZEPROWADZONEJ WCZEŚNIEJ DIAGNOZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I JEJ KAPITAŁU KULTUROWEGO - OCENY 
STRATEGICZNEJ, NAJWYŻEJ PUNKTUJĄC ZAPROPONOWANE INICJATYWNY, KTÓRE NAJLEPIEJ WPISZĄ SIĘ W 
ZDIAGNOZOWANE POTRZEBY MIESZKAŃCÓW. ZAKRES PUNKTÓW 0-50 PKT. 
PO DOKONANIU OCENY STRATEGICZNEJ WNIOSKI TRAFIAJĄ DO KOMISJI OCENY WNIOSKÓW.
4.3.2. KRYTERIA MERYTORYCZNE
Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków - złożonej
z zaproszonych do komisji osób.
Członkowie Komisji dokonują oceny merytorycznej zgodnie z kryteriami wymienionymi w 
TRYBIE OCENY WNIOSKÓW. W punktacji 0-50 PKT.
1) Komisja Oceny Wniosków ostatecznie decyduje o wyborze projektu i wysokości kwoty 
finansowania i realizacji projektu oraz ewentualnych zmianach budżetu.
2) Lista projektów przeznaczonych do realizacji i sfinansowania wraz z przyznanymi 
kwotami zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bibliotekapubliczna.strzelin.pl
3) Nie ma możliwości odwołania od ocen merytorycznych. Komisja Oceny Wniosków ma
prawo przyznania dotacji w niższej kwocie aniżeli wnioskowana, jeżeli uzna, że 
przedstawione w budżecie kwoty są zawyżone lub zbędne do prawidłowej realizacji projektu.
4) Po ogłoszeniu wyników naboru, MiGBP w Strzelinie kontaktuje się z Wnioskodawcami w 
celu ewentualnej aktualizacji wniosku zgodnie z sugestiami Komisji Oceny Wniosków. 
5) Kwota dotacji przyznana przez MiGBP w Strzelinie jest kwotą ostateczną i nie może zostać



zwiększona bez jego zgody.

4.3.3 TRYB OCENY WNIOSKÓW
1. Nieuwzględnienie we wniosku wymogów określonych w niniejszym Regulaminie jest 
błędem formalnym i skutkuje odrzuceniem wniosku.
2. Wnioski rozpatrywane są w dwóch etapach:
1) etapie oceny formalnej i strategicznej (punktowej), dokonywanej przez MiGBP w 
Strzelinie, która polega na stwierdzeniu, czy dany wniosek nie zawiera błędów formalnych i 
ocenie wniosku pod kątem właściwego zdiagnozowania potrzeb mieszkańców pod kątem 
upowszechniania czytelnictwa;
2) etapie oceny punktowej, dokonywanej przez Komisję Oceny Wniosków, której podlegają
wnioski niezawierające błędów formalnych.
4. Ocenie punktowej nie są poddawane wnioski, w których stwierdzono jeden z poniższych 
błędów formalnych:
1) złożenie wniosku przez podmiot nieuprawniony;
2) złożenie wniosków w liczbie przekraczającej limit określony w Regulaminie;
3) niezgodność zadania z zakresem określonym w Regulaminie;
4) niezgodność kwoty wnioskowanego dofinansowania z limitami ustalonymi w Regulaminie;
5) niezgodność terminu realizacji zadania z obowiązującymi terminami rozpoczęcia
i zakończenia zadania określonymi w ogłoszeniu o naborze;
6) nieuwzględnienie we wniosku wymogów określonych w Regulaminie;
3. Wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, poddawane są ocenie punktowej w 
oparciu o KRYTERIA OCEN WNIOSKÓW W KOMISJI OCENY WNIOSKÓW
4. Ocena każdego wniosku jest dokonywana w skali od 0 do 50 punktów
5. Pracami Zespołu Sterującego kieruje przewodniczący.
6. Po skompletowaniu indywidualnych kart oceny punktowej dokonanej przez członków 
Komisji Ocen, MiGBP w Strzelinie wylicza średnią ocenę dla każdego wniosku, sumując 
wcześniej punktacje strategiczną i merytoryczną (średnia wyliczana jest z dokładnością do 
drugiego miejsca po przecinku).
7. MiGBP w Strzelinie drogą elektroniczną przekazuje wnioskodawcom informacje na temat 
rozpatrzenia złożonych przez nich wniosków nie później niż w terminie 1 tygodnia od dnia 
publikacji wyników naboru.
8. Wnioski przesłane lub złożone po upływie terminu danego naboru określonego w 
ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.
4.3.4 KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

KRYTERIUM OPIS PUNKTACJA

OCENA
STRATEGICZNA
(pracownicy biblioteki)

 rozpoznanie możliwości współpracy
ze społecznością lokalną i wskazanie pól
wykorzystania potencjału kulturowego
mieszkańców  pod  kątem  upowszechnienia
czytelnictwa;
 ocena czy zadanie odpowiada na potrzeby
mieszkańców, stwarza warunki
do wypracowania nowoczesnej oferty
kulturalnej  (czytelniczej)  w  oparciu  o  potencjał
społeczności
lokalnej;
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 koncepcja wykorzystania posiadanych
zasobów infrastrukturalnych, kadrowych
i adaptacji przestrzeni publicznej na potrzeby
realizacji zadania.

OCENA
MERYTORYCZNA
KOMISJI OCEN
1) Kryterium społeczne

2) Kryterium 
organizacyjne

 włączanie mieszkańców w realizację zadania,
budowanie  kapitału  społecznego  i  sprzyjanie
rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego;
 wyrównywanie szans w dostępie do kultury,
ze szczególnym uwzględnieniem terenów
ubogich w podmioty prowadzące działalność
kulturalną;
 uwzględnienie możliwości udziału w zadaniu
osób ze szczególnymi potrzebami, o których
mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami w tym osobom
z niepełnosprawnościami.

 realność przedstawionego budżetu
i harmonogramu oraz adekwatność
przewidzianych kwot do przewidywanych
efektów;

0-30

0-20

Punktacja ogółem 0-100

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH BENEFICJENTÓW ORAZ OSÓB
ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ PROJEKTÓW
W przypadku przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy zobowiązani są do 
postępowania zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Składając wniosek, wnioskodawca wyraża zgodę na udostępnienie przez MiGBP w Strzelinie 
podmiotom trzecim złożonej przez siebie dokumentacji – w celu realizacji obowiązków 
wynikających z zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Operatorami Priorytetów 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 są 
współadministratorami przetwarzanych przez nich danych osobowych w związku z realizacją 
programu na zasadach określonych w porozumieniu o współadministrowaniu danymi 
osobowymi. Przedmiotem porozumienia są czynności związane z przetwarzaniem danych 
określonych w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
18 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji 
celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym 
działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Klauzula informacyjna 
dotycząca współadministrowania danymi osobowymi znajdują się we wniosku.

6. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW PROJEKTU
MiGBP w Strzelinie nie przekazuje środków finansowych grupom nieformalnym.
Wszystkie dokonywane w projektach płatności dokonywane są na podstawie prawidłowo



sporządzonych dokumentów finansowych (faktur, rachunków) wystawionych na dane
MiGBP w Strzelinie.
Płatności dokonywane są w formie przelewu z konta bankowego wyodrębnionego na 
potrzeby realizacji projektu przez MiGBP w Strzelinie.
Dokumenty muszą być przekazane w terminie umożliwiającym dokonanie terminowego
uregulowania zobowiązań.
Dopuszcza się możliwość dokonania zapłaty za zakupione towary lub usługi przez członka
grupy nieformalnej w formie gotówkowej, po uprzednim uzgodnieniu tego wydatku
z doradcą/opiekunem projektu. Wydatek po weryfikacji formalno-rachunkowej przez
opiekuna finansowego, może zostać zrefundowany na prywatne konto osoby dokonującej
zapłaty, na podstawie właściwego dokumentu rozliczeniowego, który zostanie udostępniony
grupom nieformalnym po podpisaniu umowy na realizację projektu.
7. ZASADY ZMIANY TREŚCI UMOWY
Zmiany umowy, w tym zmiany wniosku poza zmianami wymienionymi w Regulaminie,
wymagają aneksu do umowy. Zmiany dotyczące harmonogramu nie wymagają sporządzania
aneksu do umowy. W przypadku zmian w harmonogramie Wnioskodawca powiadamia
o planowanych zmianach MiGBP w Strzelinie drogą telefoniczną/mailową, a MiGBP w 
Strzelinie decyduje o udzieleniu zgody na proponowaną zmianę. Wszystkie zmiany 
wymagające aneksu muszą być zgłoszone do MiGBP w Strzelinie w formie pisemnej nie 
później niż 10 dni przed końcem realizacji projektu.
W piśmie należy opisać proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem. Wszystkie zmiany
wymagają akceptacji przez MiGBP w Strzelinie.
8. ZASADY DOKUMENTOWANIA DZIAŁAŃ MERYTORYCZNYCH
Wnioskodawca zobowiązuje się do dokumentowania realizowanych działań projektowych
w sposób przejrzysty i czytelny. Dokumentacja powinna w szczególności odzwierciedlać
wszystkie zrealizowane działania projektowe i osiągnięte rezultaty. Dokumentacja działań
merytorycznych może mieć postać: np. zdjęć, list obecności, wydruków plakatów, ulotek, itp.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. MiGBP w Strzelinie zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego 
regulaminu, a także do interpretowania zawartych w nim zapisów. Zmiany i interpretacje będą
publikowane na stronie internetowej www.bibliotekapubliczna.strzelin.pl
Wnioskodawcy są zobowiązani do stosowania się do zmian i interpretacji wprowadzanych
przez MiGBP w Strzelinie.

Informacje na temat Regulaminu Programu i naboru wniosków można uzyskać kontaktując
się z:
• Koordynatorką Programu „Konkurs inicjatyw oddolnych”
Katarzyna Jurek – 71 3920281

VII. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU
1. WYKAZ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

 
 


