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ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady organizacji konkursu na najciekawsze inicjatywy lokalne                            

w Gminie Bychawa. 

2. Konkurs jest częścią projektu „Biblioteka zawsze blisko”, realizowanego przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Bychawie w ramach programu Narodowego Centrum Kultury BLISKO, 

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

3. Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Gminy Bychawa w życie 

społeczne, a w szczególności w działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie.  

4. Wybrane inicjatywy muszą być zgodne z założeniami programu BLISKO oraz spełniać 

poniższe warunki: 

- być związane z kulturą i sztuką, w szczególności z promocją czytelnictwa 

- wynikać z konkretnych potrzeb mieszkańców Gminy Bychawa 

- być realizowane na terenie Gminy Bychawa 

- mieć charakter niekomercyjny 

5. W konkursie zostanie wyłonionych od 3 do 6 inicjatyw. 

6. Wnioskodawcy mogą się ubiegać o granty w wysokości od 3000 do 6000 zł.  

7. Wkład własny finansowy nie jest wymagany.  

8. Dotację będzie można wykorzystać na:  

- honoraria/wynagrodzenie dla osób prowadzących działania, w tym artystów, instruktorów, 

animatorów 

- zakup materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy 

- koszty transportu osób i rzeczy niezbędnych do realizacji inicjatywy 

- wydanie publikacji 

- noclegi i wyżywienie dla uczestników działań oraz artystów i specjalistów 

- promocję inicjatywy – max 10% dofinansowania 

- niezbędne ubezpieczenia 
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- koordynację działań, max. 15% dofinansowania 

§ 1. KTO ORGANIZUJE? 

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie. 

§ 2. KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO KONKURSU? 

1. Konkurs skierowany jest do grup nieformalnych z terenu Gminy Bychawa, które swoimi pomysłami 

chcą wesprzeć promocję czytelnictwa. Liderem grupy musi być osoba pełnoletnia. 

Minimalna ilość osób w grupie: 3 (w skład grupy musi wchodzić co najmniej 1 osoba pełnoletnia). 

2. Jedna grupa może zgłosić jeden pomysł.   

§ 3.  JAK WZIĄĆ UDZIAŁ? 

1. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz wypełnić 

formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu).  

2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać drogą elektroniczną (w formie podpisanego 

skanu) na adres e-mail: biblioteka.bychawa@gmail.com lub dostarczyć osobiście do Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Bychawie, ul. Piłsudskiego 34, w godzinach pracy biblioteki (poniedziałki, wtorki, czwartki, 

piątki 9:00-17:00; środy 9:00-19:00; soboty 8:00-15:00). 

Ostateczny termin przyjmowania wniosków: 16:00, 10 maja 2022 r. 

3. Wypełnienie i wysłanie/dostarczenie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją 

regulaminu konkursowego. 

§ 5. JAKIE KRYTERIA I SPOSÓB OCENY? 

1. Wnioski zgłoszone do konkursu będą oceniane w dwóch etapach: 

- Ocena wstępna 

- Ocena społeczna 

2. Oceny wstępnej (formalnej) dokona zespół składający się z przedstawicieli Organizatora. 

3. Kryteria oceny wstępnej: 

- zgodność z ideą projektu „Biblioteka zawsze blisko” 

- zgodność harmonogramu z ramami projektu 

- realizm i adekwatność budżetu do zaplanowanych działań 

mailto:biblioteka.bychawa@gmail.com
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4. Inicjatywy, które przejdą pomyślnie etapy oceny wstępnej zostaną skierowane do oceny społecznej.   

5. Oceny społecznej dokona komisja powołana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bychawie.  

W skład komisji wejdą: 

- przedstawiciele Organizatora 

- przedstawiciele samorządu 

- przedstawiciele lokalnych artystów, mecenasów, animatorów 

- przedstawiciele czytelników 

6. Komisja dokona oceny społecznej na podstawie wniosków oraz prezentacji przygotowanej przez 

autorów inicjatyw w dowolnej formie. 

7. O terminie prezentacji Zgłaszający zostaną powiadomieni telefonicznie.  

8. Komisja zbierze się w terminie: między 16 maja 2022 r. a 21 maja 2022 r. i dokonawszy oceny, 

zakwalifikuje najciekawsze pomysły do dofinansowania.  Termin zostanie umówiony i potwierdzony z 

wnioskodawcą. 

9. Decyzje Komisji są ostateczne. 

§ 6. KIEDY I GDZIE OGŁOSZENIE WYNIKÓW? 

Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie biblioteki: 

www.biblioteka.bychawa.pl, najpóźniej w dniu 24 maja 2022 r. 

 

§ 7. KIEDY REALIZACJA ZWYCIĘSKIEGO POMYSŁU? 

Inicjatywy wybrane w konkursie mają być zrealizowane w terminie 

od 1 czerwca 2022 r. do 14 października 2022 r. 

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Masz pytania, wątpliwości? Dzwoń!!!  (81) 566 10 76  lub 727705582 

Pisz: biblioteka.bychawa@gmail.com 

1. Zgłoszenie inicjatywy jest równoznaczne z zobowiązaniem do ścisłej współpracy z Miejską 

Biblioteką Publiczną w Bychawie w zakresie jej realizacji.  

2. Organizator ma prawo na etapie oceny wstępnej, zaproponować zmiany w budżecie 

inicjatywy, bądź sfinansowanie jej w niepełnej kwocie wnioskowanej. 

3. Każda z wyłonionych inicjatyw będzie pilotowana przez wyznaczonego pracownika 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie. 

4. Realizatorzy inicjatyw są zobowiązani do umieszczania w materiałach promocyjnych 

informacji o projekcie, finansowaniu i współpracy. 

mailto:biblioteka.bychawa@gmail.com
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5. W terminie do 25 października 2022 r. realizatorzy inicjatyw mają obowiązek złożyć 

sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji inicjatywy.  

6. Złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz wykorzystanie wizerunku przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bychawie i Narodowe 

Centrum Kultury na potrzeby projektu, w tym do jego promocji.  

7. W kwestiach nieokreślonych niniejszym regulaminem stosuje się: 

- regulamin programu Narodowego Centrum Kultury BLISKO. 
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