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REGULAMIN KONKURSU NA INICJATYWY LOKALNE

Program realizowany przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum Kultury
w ramach Programu DK+ Inicjatywy Lokalne 2017
Celem konkursu „Bałuty Ożywione. Bazar Pomysłów” jest nawiązanie współpracy między Bałuckim
Ośrodkiem Kultury a aktywnymi społecznie i kulturalnie osobami oraz grupami nieformalnymi, odkrywanie
i rozwijanie ich kulturotwórczych zasobów oraz realizacja ich inicjatyw.
Rozdział 1 Przepisy ogólne
§1
Konkurs „Bałuty Ożywione. Bazar Pomysłów” jest realizowany przez Bałucki Ośrodek Kultury (BOK)
z siedzibą w Łodzi, ul. Limanowskiego166.
§2
1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest przedstawienie zasad na jakich Realizator zaprasza do
współpracy pomysłodawców w ramach konkursu „Bałuty Ożywione – Bazar Pomysłów” – edycji specjalnej
programu „..bo Kultura! – programu współpracy na rzecz inicjatyw kulturalnych na Bałutach".
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
• Realizatorze, należy przez to rozumieć Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi;
• Konkursie, należy przez to rozumieć konkursu „Bałuty Ożywione. Bazar Pomysłów”
• Pomysłodawcy, należy przez to rozumieć osobę fizyczną (także reprezentującą grupę nieformalną), która
złożyła poprawnie zgłoszenie do konkursu;
• Inicjatywie, należy przez to rozumieć zadanie zgłoszone w ramach konkursu przez Pomysłodawcę;
• Beneficjencie, należy przez to rozumieć społeczność lokalną, dla której Inicjatywa będzie realizowana.
§3
Konkurs obejmuje zasięgiem realizacji dzielnicę Bałuty w Łodzi. Dokładne miejsce ewentualnej realizacji
poszczególnych inicjatyw zostanie określone wspólnie przez Realizatora i Pomysłodawcę.
Rozdział 2 Cele i metody realizacji projektów
§4
Nadrzędnym celem konkursu jest odszukanie i wzmocnienie sił społecznych w postaci osób fizycznych, które
gotowe są do zaproponowania i późniejszej realizacji we współpracy z Realizatorem inicjatyw adresowanych
do mieszkańców dzielnicy Bałuty w Łodzi z zakresu:
- szeroko rozumianej edukacji kulturalnej;
- upowszechniania kultury;
- animacji społeczno-kulturalnej.
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§5
Głównym zadaniem konkursu jest poszerzenie, odświeżenie i wzbogacenie oferty kulturalnej skierowanej do
mieszkańców dzielnicy Bałuty.
§6
Współpraca, o jakiej mowa w nazwie programu polegać będzie przede wszystkim na udzieleniu przez
Realizatora, stosownie do posiadanych możliwości, wsparcia finansowego, infrastrukturalnego,
merytorycznego, organizacyjnego i formalnego wybranym inicjatywom zgłoszonym przez Pomysłodawców.
Inicjatywy wybrane przez Realizatora zostaną zrealizowane na zasadach ustalonych wspólnie przez
Realizatora i Pomysłodawcę.

Rozdział 3 Zasady uczestnictwa
§7
1. Pomysły inicjatyw mogą być składane przez osoby fizyczne (także reprezentujące grupy nieformalne),
które poprzez poprawne wypełnienie zgłoszenia zaproponują do dnia 19 czerwca 2017 r. pomysł na
cykliczne lub jednorazowe działania z zakresu określonego w §4.
2. Bałucki Ośrodek Kultury, jako organizator konkursu, może udzielić wsparcia w przygotowaniu i złożeniu
zgłoszenia osobom, które do dnia 14 czerwca pisemnie lub telefonicznie zgłoszą intencję udziału w konkursie
i przybędą do siedziby Bałuckiego Ośrodka Kultury we wspólnie ustalonym terminie celem przygotowania
ostatecznej wersji zgłoszenia do konkursu.
3. Pomysłodawcą może być wyłącznie osoba fizyczna lub grupa nieformalna.
§8
1. Inicjatywa powinna realizować zadania z zakresu:
a) działalności społeczno-kulturalnej,
b) działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej oraz rozwoju,
c) wspierania i upowszechniania kultury, sztuki i edukacji kulturalnej.
2. Inicjatywa powinna być odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania odbiorców kultury na Bałutach opisane
w wynikach przeprowadzonej diagnozy – raport z badań zostanie opublikowany w maju 2017 na stronach
www.bok lodz.pl oraz www.kulturanabalutach.lodz.pl .
3. Inicjatywa powinna być autorskim pomysłem wnioskodawcy i powinna zakładać wkład pracy społecznej
wnioskodawcy w realizację inicjatywy.
4. Inicjatywa nie może zawierać aspektów politycznych i wyznaniowych ani ich propagować.
5. Planowany termin realizacji inicjatywy musi przypadać w okresie od sierpnia do listopada 2017r.
6. Inicjatywa będzie realizowana w Bałuckim Ośrodku Kultury lub miejscu na terenie dzielnicy wskazanym
przez Pomysłodawcę lub Realizatora.
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§9
1. Podstawą przystąpienia do konkursu jest złożenie zgłoszenia inicjatywy, zgodnie z opublikowanym na
stronie www.bok.lodz.pl formularzem zgłoszenia (Załącznik nr. 1), w formie określonej ust. 3 i terminie
określonym w §7 ust.1.
2. Pomysłodawca, zgłaszając Inicjatywę do konkursu, wypełniając formularz, o jakim mowa w ust. 1, określa
w treści zgłoszenia:
• adresata;
• cel;
• proponowany do realizacji inicjatywy obszar dzielnicy Bałuty lub konkretne miejsce;
• opis inicjatywy;
• uzasadnienie potrzeby realizacji inicjatywy;
• proponowaną rolę Realizatora i Pomysłodawcy w realizacji Inicjatywy.
• oszacowany koszt realizacji.
3. Zgłoszenia należy składać w formie:
- elektronicznej przesyłając je w postaci załącznika do wiadomości e-mail z tematem „Bałuty
Ożywione - Bazar Pomysłów” na adres: sekretariat@bok.lodz.pl.
- lub papierowej (podpisanej) w kopercie z dopiskiem „Bałuty Ożywione-Bazar Pomysłów”;
składające je w godzinach pracy instytucji w:
o Bałuckim Ośrodku Kultury – Łódź, Limanowskiego 166, tel. 42 651 50 30;
o BOK RONDO, ul. Limanowskiego 166, tel. 42 653 36 45;
o BOK LUTNIA, ul. Łanowa 14, tel. 42 652 62 27;
o BOK NA ŻUBARDZKIEJ, ul. Żubardzka 3, tel. 42 651 67 47.
4. Każde zgłoszenie powinno stanowić opis pojedynczej Inicjatywy. Jeśli Pomysłodawca zgłasza kilka
Inicjatyw, wówczas powinien złożyć odpowiadającą temu ilość odrębnych zgłoszeń.
5. Wszelkie umowy i oświadczenia woli wspólnie z osobą niepełnoletnią podpisuje i składa rodzic lub
opiekun prawny.
§ 10
1. Ocenie podlegać będzie treść przesłanego zgłoszenia. Przyjęto następujące kryteria oceny:
- zgodność zgłoszonej Inicjatywy z celami i założeniami konkursu;
- wartość edukacyjna, kulturalna i/lub animacyjna zgłaszanej Inicjatywy;
- atrakcyjność zgłoszonej Inicjatywy dla beneficjentów;
- oryginalność zgłoszonej Inicjatywy;
- ocena możliwości wartościowej wspólnej realizacji Inicjatywy przez Realizatora i Pomysłodawcę.
2. Szczególnie preferowane będą Inicjatywy innowacyjne, nowe i oryginalne, a jednocześnie adekwatne do
założeń programu i stwarzające szansę na realizację założonych celów poprzez współpracę Pomysłodawcy
i Realizatora.
3. W wyniku konkursu, do realizacji wybranych zostanie od trzech do siedmiu inicjatyw o łącznym koszcie
realizacji nie przekraczającym 20.000 PLN. Inicjatywy te zostaną wybrane przez komisję oceniającą powołaną
przez Dyrektora Bałuckiego Ośrodka Kultury, składającą się z pracowników BOK oraz przedstawicieli
społeczności lokalnej.
4. Komisja oceniająca w swoje pracy będzie kierować się także wynikami diagnozy, o której mowa w ust. 2,
w szczególności komisja preferować będzie projekty typu:
a) wydarzenia o charakterze plenerowym lub stanowiące element działań o charakterze plenerowym,
skupiające rodziny z dziećmi (np. pikniki, festyny rodzinne, lokalne święta i obchody związane
z życiem i historią Bałut);
b) wydarzenia kulturalne rozwijające zainteresowania i pasje (np. z obszaru muzyki i rekreacji);
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c) działania wspólnotowe umożliwiające integrację sąsiedzką, radzenie sobie z samotnością, dzielenie
się swoimi pasjami i zainteresowaniami oraz nabywanie nowych umiejętności;
d) zajęcia dla rodziców w wieku 30+ i 40+, realizowane z zajęciami dla dzieci w tym samym czasie;
e) działania na rzecz estetyzacja i upiększanie przestrzeni miejskiej i podwórkowej dzielnicy Bałut;
f) spotkania z ciekawymi i rozpoznawanymi osobami –„celebrytami” i twórcami kultury;
g) działania informujące o ofercie kulturalnej na Bałutach.
Rozdział IV Inne postanowienia Regulaminu
§ 11
1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem zadania do realizacji.
2. Realizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z wnioskodawcami przed rozstrzygnięciem konkursu.
3. Realizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji inicjatywy, jeśli zostaną ujawnione nowe
okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy lub ujawniające jej niezgodność z Regulaminem
konkursu.
4. Ostateczna decyzja o wyborze Inicjatyw należy do Realizatora na podstawie rekomendacji komisji
oceniającej. Pomysłodawcom, których Inicjatywy nie zostaną wybrane do realizacji, nie przysługuje prawo do
odwołania.
5. Ośrodek zastrzega sobie prawo do realizacji inicjatywy wybranych i rekomendowanych przez komisję
oceniającą, nawet w przypadku odstąpienia Pomysłodawcy od współpracy przy jej realizacji.
6. Wszelkie sprawy związane z realizacją wybranych przez Realizatora Inicjatyw zostaną szczegółowo
uregulowane w odrębnym porozumieniu lub umowie jaką Realizator podpisze z wybranym Pomysłodawcą,
jeśli pomiędzy Realizatorem i Pomysłodawcą przewidywane będą rozliczenia finansowe.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
8. W przypadku powstania sporu w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu Realizator
i Pomysłodawca dołożą wszelkich starań do polubownego rozstrzygnięcia, zaś w przypadku gdyby było to
niemożliwe podporządkują się orzeczeniu sądów powszechnych terytorialnie właściwych dla Realizatora.
9. Jeśli Inicjatywa będzie spełniała cechy współpracy opisanej w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r.
o Partnerstwie Publiczno – Prywatnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 696 z późn. zm.), wówczas wybór
i współpraca z Partnerem będą dokonane z uwzględnieniem wymogów przewidzianych w tejże ustawie.

