
Regulamin wspierania inicjatyw lokalnych
w ramach projektu "Chełmek, kierunek kultura – nowe spojrzenie"
Wśród mieszkańców Chełmka nie brakuje osób chętnych do dzielenia się z innymi
swoją pasją, talentem, wiedzą i doświadczeniem. Ich zaangażowanie się w realizację
zgłoszonych pomysłów będzie wysoko oceniane podczas wyboru inicjatyw. Szczególnie
cenne będą inicjatywy, które wzmocnią więzi mieszkańców, wyzwolą w nich potrzebę 
uczestnictwa w życiu kulturalnym i wzbogacą ofertę edukacyjną i artystyczną miasta.

I. CELE:
➢ Odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturalnych mieszkańców Chełmka.
➢ Pobudzanie i wzmacnianie aktywności kulturalnej i społecznej;
➢ Integracja o charakterze międzypokoleniowym i lokalnym;
➢ Budowanie koalicji i partnerskiej współpracy między mieszkańcami a MOKSiR służącej 
lepszemu wykorzystaniu potencjału kulturalnego i społecznego Chełmka.

Podstawowe kryteria oceny projektu
- innowacyjność
- interdyscyplinarny charakter projektu
- prospołeczne oddziaływanie projektu

II. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ INICJATYWY?
➢  osoby indywidualne (pełnoletni mieszkańcy Chełmka),
➢  grupy nieformalne, 
➢  organizacje pozarządowe.

UWAGA:
Autor projektu nie może otrzymywać honorarium w ramach zgłoszonej przez siebie inicjatywy!

III. MIEJSCE REALIZACJI,
Projekt musi być realizowany na terenie miejscowości Chełmek

IV. ILE INICJATYW MOŻNA ZGŁOSIĆ?
Autor projektu może zgłosić do konkursu tylko jedną inicjatywę .

V. TERMIN REALIZACJI
Inicjatywy powinny być realizowane w okresie wrzesień- październik 2019 r.

VI. FINANSOWANIE/BUDŻET
➢ Projekty będą finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach
programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2019;
➢ Przewidywany budżet całkowity projektu: 23 000 zł.;
➢ W ramach projektu dofinansowanych zostanie od 3 do 7 inicjatyw;
➢ Rozliczenia księgowe inicjatyw wspartych dofinansowaniem będą realizowane przez
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku.

VII. GDZIE SKŁADAĆ PROJEKTY INICJATYW?
Projekty inicjatyw należy składać osobiście w siedzibie MOKSiR w Chełmku przy pl. Kilińskiego 
3, drogą pocztową lub mailem moksir@chelmek.pl     



VIII. TERMIN ZGŁASZANIA INICJATYW
Pomysły na inicjatywy należy zgłaszać terminie od dnia 17 czerwca 2019 do dnia 18 lipca
2019 do godz. 16.00 .

• ZASADY WYBORU INICJATYW
Wyboru inicjatyw do realizacji i dofinansowania dokona powołana przez MOKSiR komisja, która 
oceni wnioski na posiedzeniu do 7 dni po zakończeniu naboru.  Do realizacji w drugim etapie 
projektu zostanie  wybranych od 3 do 7 inicjatyw lokalnych, na łączną kwotę 23 000 zł.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy MOKSiR w godzinach pracy ośrodka, 
tel. 33 8461296 lub moksir@chelmek.pl

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.
Złożenie podpisu na wniosku traktowane będzie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie i
wykorzystanie danych osobowych zawartych w dokumentacji konkursowej na potrzeby
projektu, wynikającą z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr
2016/ 679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) o ile takie dane będą ujawniane w toku naboru i w
związku z jego przebiegiem. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców konkursu
mogą być opublikowane na stronie internetowej MOKSiR w Chełmku
www.moksir.chelmek.pl
Dane osobowe autorów inicjatyw przetwarzane będą przez organizatora konkursu lub
podmioty działające na jego zlecenie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa,
spełniających wymagania prawa polskiego i europejskiego, w celu przeprowadzenia
konkursu i w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a w
szczególności w celu komunikacji z autorami inicjatyw, a także ogłoszenia wyników
konkursu, na czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, nie dłuższy niż okres, w jakim
organizator jest zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją
konkursu oraz wykonania zobowiązań do przechowywania dokumentacji finansowo -
księgowej związanej z realizacją konkursu, na czas niezbędny do realizacji w/w zobowiązań.
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku
MOKSiR w Chełmku zapewnia realizację uprawnień wynikających z
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2016/ 679 z 27 kwietnia 2016 r.
(RODO) a w szczególności umożliwia autorom inicjatyw dostęp do własnych danych
osobowych i prawo do ich poprawiania i sprostowania, informuje autorów inicjatyw o prawie
skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych do organu nadzorczego (Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych.
Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych autorzy inicjatyw
powinni kierować na adres Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku pl. Kilińskiego 
3, 32 – 660 Chełmek, z dopiskiem “Dane osobowe”.

http://www.moksir.chelmek.pl/

