
 

 
 
 
 

 
 
 

Regulamin 
(Konkurs na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej w ramach projektu 

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie) 
 
I. Organizator:  
Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź  
  
II. Cele konkursu  
Celem konkursu jest propagowanie współdziałania pomiędzy podmiotami reprezentującymi 
sferę kultury, edukacji i NGO w realizowaniu przedsięwzięć z zakresu edukacji i animacji 
kulturowej dla dzieci i młodzieży, a także wspieranie tego rodzaju współpracy na terenie 
województwa łódzkiego.  
 
III. Uczestnicy  
1. Do udziału w konkursie mogą przystąpić wyłącznie osoby fizyczne, mieszkające 
i prowadzące działalność edukacyjną lub kulturalną w województwie łódzkim, które 
zrealizują projekt z zakresu edukacji i animacji kulturowej oparty na współpracy pomiędzy 
sektorami oświaty, kultury, NGO.  
2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 projekt konkursowy.  
3. Najciekawsze projekty zostaną zrealizowane ze środków Organizatora w ramach projektu 
Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie.  
4. Uczestnicy mogą składać projekty, których wartość  nie przekroczy 10 000 zł brutto.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania grantu w mniejszej wysokości niż 
wnioskowany, o ile komisja konkursowa uzna budżet danego projektu za przeszacowany.  
6. Budżet konkursu realizowanego przez Organizatora w roku 2019 wynosi 72 000 zł brutto. 
 
IV. Warunki udziału w konkursie  
1. Konkurs jest przedsięwzięciem jednoetapowym.   
2. Uczestnicy konkursu składają opis projektu z zakresu edukacji i animacji kulturowej dla 
dzieci i młodzieży przygotowany wg wzoru, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu 
(Formularz zgłoszeniowy). 
3. Uczestnicy mają prawo do korzystania z konsultacji, powołanego przez Organizatora, 
zespołu projektowego, który służy pomocą merytoryczną przed złożeniem wniosku. 
Konsultacje odbywają się drogą mailową i telefoniczną, a także w siedzibie Organizatora.  
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w formie elektronicznej prawidłowo 
wypełnionego Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej 
www.bmklodzkie.pl/konkurs oraz przesłanie skanu podpisanego potwierdzenia złożenia 
formularza na adres e-mail: konkurs@bmklodzkie.pl do dnia 20 września 2019 roku, 
do godz. 12.00. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Za prawidłowo wypełniony Formularz uważa się dokument zawierający: 

 informacje o uczestniku konkursu, 

 informacje o partnerze uczestnika konkursu,  

 nazwę i koncepcję projektu,   

 miejsce realizacji projektu,  

 czas realizacji projektu,  

 cele projektu,  

 rezultaty projektu,  

 harmonogram projektu,  

 kosztorys projektu,  

 charakterystykę rodzaju współpracy między uczestnikiem konkursu a jego 
partnerem/partnerami, 

 charakterystykę uczestników projektu,  

 uzasadnienie potrzeb realizacji projektu,  

 zgodę na przetwarzanie danych. 
 

5. Uczestnik konkursu własnym staraniem zobowiązany jest pozyskać partnera/-ów, 
z którym/z którymi wspólnie będzie realizował projekt z zakresu animacji i edukacji 
kulturowej dla dzieci i młodzieży.   
6. Partner/rzy uczestnika konkursu powinien/i prowadzić działalność kulturalną lub 
edukacyjną w województwie łódzkim i reprezentować sektor/y inny/e niż uczestnik. 
7. Projekty z zakresu animacji i edukacji kulturowej dla dzieci i młodzieży proponowane 
w ramach konkursu powinny być przygotowane i realizowane w ścisłej współpracy pomiędzy 
osobą aplikującą a partnerem, o którym mowa w punkcie IV ust. 5 niniejszego regulaminu. 
8. Zwycięzcy konkursu zobowiązują się do zrealizowania i rozliczenia projektu do dnia 
22 października 2019 roku oraz złożenia Organizatorowi sprawozdania merotoryczno-
finansowego do dnia 29 października 2019 roku. 
9. Realizatorzy zwycięskich projektów zobligowani są do zaprezentowania ich podczas 
konferencji podsumowującej pierwszy rok realizacji projektu, która odbędzie się w terminie 
między 3 a 8 listopada 2019 roku. 
  
V. Zasady rozstrzygnięcia konkursu  
1. Wyboru zwycięskich projektów dokona Komisja Konkursowa, złożona wyłącznie 
z ekspertów specjalizujących się w działaniach związanych z animacją i edukacją kulturową. 
Podstawą oceny projektów będzie ocena aplikacji konkursowej (Formularz zgłoszeniowy – 
Załącznik nr 1).  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 30 września 2019 r. na stronach internetowych 
Organizatora (www.ldk.lodz.pl, www.bmklodzkie.pl) oraz przekazane drogą mailową 
zwycięzcom konkursu.   
 
VI. Kryteria  
Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:  

 partnerstwo, w tym liczbę partnerów, 

 kreatywność pomysłów z zakresu edukacji kulturowej, skierowanych przede wszystkim do 
dzieci  i młodzieży, 

 brak cech komercyjnych zadania, 

 właściwe rozpoznanie grup odbiorców, 

 innowacyjność metod wykorzystanych podczas realizacji działania, m.in. zastosowanie 
nowoczesnych technologii, 

 przemyślany i racjonalny budżet. 
   
VII. Zasady finansowania zwycięskich projektów  
1. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 10 000 zł brutto. 
2. Z autorami zwycięskich projektów Organizator konkursu podpisze umowę dotyczącą 
realizacji projektu. Umowa określać będzie szczegółowe zasady finansowania i rozliczenia 
projektu. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3. 
3. Kosztami projektu nie mogą być środki trwałe. Wykaz kosztów kwalifikowanych z uwagami 
stanowi Załącznik nr 2.  
  
VIII. Terminy  
1. Ogłoszenie konkursu: 2 września 2019 roku. 
2. Termin przyjmowania zgłoszeń na konkurs upływa 20 września 2019, o godz. 12.00. 
3. Ogłoszenie wyników nastąpi 30 września 2019.  
4. Termin realizacji zwycięskich projektów: do 22 października 2019. 
5. Termin przekazania sprawozdania merytoryczno-finansowego (Załącznik nr 4) upływa  
29 października 2019 roku. 
 
IX. Założenia organizacyjne   
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 
Organizatora danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu oraz projektu Bardzo 
Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie, a także zgodą na wykorzystanie wizerunku 
uczestników na potrzeby promocji projektu. 
2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na obecność koordynatorów projektu Bardzo Młoda 
Kultura 2019-2021 woj. łódzkie w trakcie realizacji nagrodzonych przedsięwzięć oraz na ich 
dokumentowanie za pomocą technik audiowizualnych. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację dokumentacji, o której mowa w 
punkcie IX ust. 2 niniejszego regulaminu na stronach internetowych Organizatora 
(www.ldk.lodz.pl, www.bmklodzkie.pl) oraz we wszelkich drukach tworzonych przez 
Organizatora. 
4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie w materiałach promocyjnych 
i informacyjnych dotyczących zadania oraz na swojej stronie internetowej (w przypadku jej 
posiadania), logotypu projektu dostarczonego przez Organizatora oraz informacji o 
uzyskanym dofinansowaniu w formie zapisu: „Zadanie realizowane w ramach Programu 
Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Regionalnym operatorem 
programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 w woj. łódzkim jest Łódzki Dom Kultury.". 
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie.  
  
X. Dane kontaktowe Organizatora konkursu  
Informacji na temat konkursu udziela Andrzej Białkowski pod adresem e-mail: 
konkurs@bmklodzkie.pl, telefonicznie: 797-326-176 oraz osobiście w siedzibie Organizatora 
(Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź). 
Konsultacje, po wcześniejszym umówieniu, odbywać się będą: 4, 11, 18 września 2019 roku  
w godz. 10.00-15.00.    
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