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Projekt: „Biblioteka na Twoją miarę” 

 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  

w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 

2021-2025 

REGULAMIN KONKURSU INICJATYW LOKALNYCH 

§1 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem i koordynatorem konkursu „Biblioteka na Twoją miarę”, zwanego w 

dalszej części Regulaminu „Konkursem” jest Miejska Biblioteka Publiczna w 

Działdowie z siedzibą przy ul. Wolności 64 A, 13-200 Działdowo. 

2. Konkurs jest częścią realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w 

Działdowie projektu „Biblioteka na Twoją miarę” realizowanego w ramach Kierunku 

interwencji 4.1 BLISKO – Biblioteka / Lokalność / Inicjatywy / Społeczność / 

Kooperacja / Oddolność Priorytet 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 

na lata 2021-2025, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. 

3. Celem konkursu jest: 

a. zwiększenie zaangażowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie w życie 

lokalnej społeczności poprzez odkrywanie i wpieranie oddolnych inicjatyw 

kulturotwórczych i projektów edukacyjno-animacyjnych; 

b. nawiązanie i pogłębienie współpracy z aktywnymi społecznie i kulturalnie 

mieszkańcami Działdowa; 

c. odkrywanie i rozwijanie ich kulturotwórczego potencjału; 

d. wspólna realizacja zgłoszonych pomysłów inicjatyw lokalnych. 

4. Wnioskodawcą mogą być mieszkańcy Działdowa, występujący jako grupa 

nieformalna, osoba prywatna lub organizacja pozarządowa. 

5. Wnioskodawcą nie mogą być pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Działdowie. 

6. Jeden Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek. 
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7. Wnioskodawcy niepełnoletni muszą mieć pełnoletniego opiekuna oraz pisemną 

zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. 

8. Wybrane inicjatywy muszą być zgodne z Regulaminem Konkursu i spełniać 

następujące warunki: 

a. autorski pomysł Wnioskodawcy wynika z konkretnych potrzeb; 

b. zakłada współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną w Działdowie; 

c. skierowany jest do mieszkańców Działdowa i realizowany na terenie miasta 

Działdowo; 

d. posiada jasno określony cel; dobrze zaplanowane działania, skierowane do 

określonej grupy odbiorców; kwalifikowane koszty realizacji (załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu); 

e. wykorzystuje zasoby lokalne (ludzi, organizacji, przestrzeni, infrastruktury); 

f. zakłada wkład własnej pracy Wnioskodawcy w realizację inicjatywy; 

g. zakłada realizację projektu w terminie między 1 maja a 14 października 2022r.; 

h. inicjatywa nie może mieć charakteru komercyjnego (od uczestników nie mogą być 

pobierane żadne opłaty); 

i. ukierunkowane na działania promujące czytelnictwo. 

§2 

ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Łączny budżet przeznaczony na realizację wyłonionych w Konkursie inicjatyw 

wynosi 26 000,00 zł. 

2. W ramach projektu dofinansowanie otrzymają min. 3 inicjatywy kulturalne. 

3. W uzasadnionych przypadkach Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie oraz 

powołana przez niego Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do negocjacji z 

pomysłodawcami inicjatyw dotyczących zmniejszenia lub zwiększenia kwoty 

dofinansowania na realizację złożonego projektu inicjatywy lokalnej. 

4. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia budżetu projektu autor zobowiązany 

jest do uaktualnienia opisu znajdującego się w formularzu zgłoszenia. 

5. Wydatki związane z realizacją projektu inicjatywy muszą spełniać warunek kosztu 

kwalifikowanego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
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6. Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie ponosi wszelkie koszty związane z 

realizacją inicjatywy zgodną z preliminarzem kosztów projektu i wysokością 

przyznanego dofinansowania. 

7. Rozliczeniem wspartych inicjatyw zajmować się będzie Miejska Biblioteka Publiczna 

w Działdowie. 

8. Gwarancją zobowiązań Wnioskodawcy projektu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Działdowie jest porozumienie zawierane pomiędzy obiema stronami, którego 

integralną częścią jest opis projektu i jego budżet. 

9. W miarę potrzeb Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie udostępni własne 

zasoby lokalowe, kadrowe, sprzęt oraz obsługę techniczną niezbędną do realizacji 

zgłoszonych inicjatyw, a także udzieli wsparcia przy działaniach promocyjnych. 

§3 

INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDŻETU 

1. Wydatki muszą zostać poniesione w okresie wskazanym w regulaminie czyli w 

okresie od 1 maja do 14 października 2022 r. Wydatki muszą być całkowicie 

zatwierdzone przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Działdowie. 

2. Rozliczenie księgowe inicjatyw wspartych dofinansowaniem będzie realizowane 

przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Działdowie, co oznacza, że wszystkie dokumenty 

muszą być wystawione na: Miejską Bibliotekę Publiczną w Działdowie 

ul. Wolności 64 A , 13-200 Działdowo NIP 5711446721 

§4 

TRYB I TERMIN ZGŁASZANIA INICJATYW 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie podpisanego wniosku o dotację 

na udostępnionym formularzu (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), w formie 

papierowej drogą pocztową na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie, ul. 

Wolności 64 A,  20, 13-200 Działdowo, osobiście w siedzibie Biblioteki od 

poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 16:00 w kopercie z adnotacją „Biblioteka 

na Twoją miarę”, lub złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: 

biblioteka@mbpdzialdowo.pl 

2. Wnioski o dofinansowanie należy składać do  31 marca 2022 r. (decyduje data 

wpływu). 

3. Wnioski złożone po terminie określonym w pkt. 2 nie będą rozpatrywane. 

4. Wniosek powinien być wypełniony komputerowo. 
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5. Rozpatrywane będą projekty złożone na oryginalnym formularzu zgłoszeniowym. 

6. Formularz wniosku wraz z załącznikami będzie do pobrania na stronie internetowej 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie www.mbpdzialdowo.pl w zakładce DLA 

CZYTELNIKA ( KONKURS - INICJATYWY LOKALNE). 

7. Złożenie wniosku o dotację jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie i wykorzystywanie danych w celu realizacji projektu „Biblioteka na 

Twoją miarę” (Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu). 

8. Wybór inicjatyw nastąpi do 30 kwietnia 2022 r. (jednocześnie Miejska Biblioteka 

Publiczna w Działdowie zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu). 

9. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na 

stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie do dnia 30 kwietnia 

2022 r. (z wyjątkiem wydłużenia terminu w sytuacjach od nas niezależnych). 

10. Spotkanie z beneficjentami nastąpi w pierwszym tygodniu maja 2022 r. 

§5 

KOMISJA KONKURSOWA I KRYTERIA OCENY 

1. Oceny i wyboru zgłoszonych do Konkursu projektów inicjatyw dokona Komisja 

Konkursowa złożona z pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie.  

2. Ocena zgłoszonych inicjatyw społecznych przeprowadzona będzie w oparciu o 

kryteria zawarte w karcie oceny (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu). 

3. Komisja Konkursowa dokona wyboru min. 3 inicjatyw do realizacji i 

dofinansowania. 

4. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem zadania do realizacji. 

5. Zgłoszone wnioski poddane zostaną w pierwszym etapie ocenie formalnej, 

prowadzonej przez Komisję Konkursową. 

 

 

6. Wnioski, których zgłoszenia będą posiadały błędy formalne, zostaną odrzucone. 

Pomysły, które przejdą pozytywnie ocenę formalną, poddane zostaną ocenie 

merytorycznej. 

7. Pozytywną ocenę formalną otrzymają zgłoszenia spełniające łącznie następujące 

warunki: 
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a. zgłoszenia złożone w terminie podanym w niniejszym regulaminie; 

b. zgłoszenia kompletne, składające się z poprawnie wypełnionego formularza i 

podpisanej klauzuli informacyjnej; 

c. zgłoszenia sporządzone na właściwym formularzu; 

d. zgłoszenia opatrzone podpisem, 

e. zgłoszenia, w których okres realizacji pomysłu mieści się w terminach określonych 

w niniejszym regulaminie. 

8. Zostanie utworzona lista rankingowa złożonych projektów. Organizator Konkursu 

zastrzega sobie prawo wyboru kolejnego wniosku na liście rankingowej, w przypadku 

złożenia rezygnacji przez wybranego Wnioskodawcę. 

9. Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie zastrzega sobie prawo do kontaktu z 

Wnioskodawcami przed rozstrzygnięciem Konkursu, zwłaszcza w przypadku 

niejasności dotyczących wniosku. 

10. Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie zastrzega sobie prawo odstąpienia od 

realizacji inicjatywy, jeśli zostaną ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające jej 

realizację i wyboru kolejnego wniosku na liście rankingowej. 

11. Ostateczną decyzję o przyznaniu środków finansowych podejmuje Miejska 

Biblioteka Publiczna w Działdowie. 

12. Osoba do kontaktu: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie Justyna 

Lytvyn -  dyrektor@mbpdzialdowo.pl 

13. Koordynator projektu: Anna Wiśniewska -  oddzial_dla_dzieci@mbpdzialdowo.pl 

 

 

§6 

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT NABORU WNIOSKÓW 

1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 

Działdowie. 

2. W kwestiach nieokreślonych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

Regulaminu BLISKO – Biblioteka / Lokalność / Inicjatywy / Społeczność / Kooperacja / 

Oddolność, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oraz Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
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3. W sprawach spornych dotyczących interpretacji Regulaminu decyzję podejmuje 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie. 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Koszty kwalifikowane 

2. Załącznik nr 2 – Wniosek 

3. Załącznik nr 3 – Karta oceny 

4. Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


