
 
 

 

Regulamin Projektu „Pokolenia w dialogu” 
 

 

I. Wstęp 

 
Projekt „Pokolenia w dialogu” powstał po to, by Seniorzy (osoby 60+) mieszkańcy miasta Łodzi mogli stać 

się inicjatorami działań kulturalnych, które sprzyjają współpracy i integracji międzypokoleniowej. 

Celem projektu jest odkrycie, rozwijanie potencjału społecznego oraz wspieranie aktywności społecznej i 

działań kulturalnych wypływających z potrzeb i marzeń seniorskiej społeczności lokalnej. 

Program finansowany jest ze środków UMŁ w ramach dotacji celowej. 

 
Niniejszy   regulamin   określa   zasady   wyboru   inicjatyw   kulturalnych,   które   zostaną   dofinansowane 

i zrealizowane we współpracy z Miejską Strefą Kultury w Łodzi. 

 
II. Organizacja naboru 

 
1. Nabór obejmuje inicjatywy dla lokalnej społeczności, które włączą w działanie mieszkańców 

miasta Łodzi. 

2. Ocenie podlegają wnioski o dofinansowanie inicjatyw, których realizacja będzie odbywać się w terminie 

od 1 października  2022 r. do 9 grudnia  2022 r. 

3. Organizatorem naboru oraz jednostką koordynującą przebieg każdej z wybranych inicjatyw do dalszej 

realizacji jest Miejska Strefa Kultury w Łodzi,  która odpowiada również za obsługę księgowo- 

administracyjną naboru. 

 
III. Cele i rezultaty naboru 

 
1. Celem naboru jest dofinansowanie inicjatyw lokalnych Seniorów mieszkańców miasta Łódź  na 

działania  kulturalne, a szczególnie tych pomysłów które: 

 aktywizują i integrują społeczność lokalną; 

 promują aktywne uczestnictwo w kulturze; 

 mają jasno określony cel, odpowiednio zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i racjonalne 

koszty realizacji. 

2. Wybrane pomysły zostaną zrealizowane od 1 października  2022 r. do 9  grudnia  2022 r. 

 

IV. Uczestnicy naboru i miejsce realizacji 

 
1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie realizacji zadania są: 

 Seniorzy osoby fizyczne; 

 Seniorskie grupy nieformalne; 

 
2. Uczestnicy naboru powinni spełnić następujące warunki: 

 być bezpośrednimi realizatorami inicjatywy kulturalnej zgłoszonej do naboru; 

 zaangażować w realizację inicjatywy mieszkańców miasta Łodzi- dzieci, młodzież, osoby dorosłe 

do 60 roku życia.  
3. Miejscem realizacji inicjatyw są filie Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi.  

 



 
 

 

V. Zgłoszenia do naboru 

 
1. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 3) osobiście w filii 

Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi (CAiR Rondo) ul. Limanowskiego 166 w godz. 8:00-16:00 lub e-

mailem na adres rondo@msk.lodz.pl  w terminie do 20 września 2022 r.(decyduje data wpływu),. 

2. Jeden wnioskodawca może złożyć 1 wniosek. 

3. W ramach inicjatyw nie będą dofinansowane działania sportowe oraz rekreacyjne. 

4. Projekt wyklucza prowadzenie działalności komercyjnej nastawionej na zysk. 

5. Wnioski o dofinansowanie złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Wnioski, które zostały złożone w terminie będą rozpatrywane przez  komisję powołaną przez 

Dyrektora Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi  w dniu  26 września  2022 r. o godz. 11.00. 

 

VI. Komisja naboru 

 
1. Komisję Konkursową powołuje Dyrektor Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi.  W skład komisji   wchodzą 

trzy niezależne osoby niezwiązane z proponowanymi inicjatywami. Wybrane inicjatywy zostają 

przedłożone do ostatecznej akceptacji Dyrektorowi Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi.  

 

VII. Zasady rozstrzygania konkursu 

 
1. Ocena każdego zgłoszonego projektu kulturalnego przeprowadzona będzie w oparciu o następujące 

kryteria oceny formalnej i merytorycznej: 

a. ocena formalna: 

 projekt podpisany i złożony na wymaganym formularzu; 

 czas realizacji zgodny z założeniami konkursowymi; 

 zakres merytoryczny projektu zgodny z założeniami programu; 

 zgodność kosztów kwalifikowanych z regulaminem projektu (załącznik nr 1). 

b. ocena merytoryczna: 

 pomysłowość i czytelność inicjatywy 

 określony cel inicjatywy 

 przejrzystość harmonogramu i jego spójność z opisem inicjatywy; 

 czytelność budżetu i jego zgodność z tematem inicjatywy; 

 możliwość kontynuacji działań po zakończeniu projektu  

2. Komisja Konkursowa, w oparciu o kryteria oceny inicjatyw i kartę oceny wniosku (załącznik nr 2), 

wybierze od 6 do 10 inicjatyw. 

3. Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Dyrektor Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi   

we współpracy z Komisją Konkursową. Decyzja dyrektora ma charakter ostateczny i nie podlega 

procedurom odwoławczym. 

 

 

 

 

 

VIII. Dofinansowanie 

 
1. W ramach projektu zostało zabezpieczonych łącznie do 34000 zł na zrealizowanie od 6 do 10 inicjatyw 

lokalnych do realizacji na terenach filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi.  
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2. Na jedną inicjatywę można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości maksymalnie 4000 zł. 

3. Komisja konkursowa wraz z dyrektorem Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi  podczas obrad Komisji mogą 

zadecydować  o zwiększeniu lub zmniejszeniu kwoty dofinansowania danej inicjatywy  

 

IX. Zasady realizacji 

 
1. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi  ani ich najbliższa 

rodzina. 

2.  Miejska Strefa Kultury w Łodzi  w miarę potrzeb i możliwości może udostępnić własne zasoby 

lokalne, kadrowe, sprzęt oraz obsługę techniczną niezbędną do realizacji zgłoszonych inicjatyw,  

a także wsparcie przy działaniach promocyjnych. 

3. Warunkiem przyjęcia inicjatywy do realizacji jest podpisanie porozumienia pomiędzy Inicjatorem  

a Miejską Strefą Kultury w Łodzi. 

4. Wysokość przyznanego dofinansowania nie może ulec zmianie w trakcie realizacji projektu.  

 

 

IX. Ogłoszenie wyników 

 
1. Po obradach Komisji Konkursowej w dniu 26 września 2022  wyniki  wybranych inicjatyw  zostaną 

ogłoszone najpóźniej do 29 września  2022 r. 

2. Wyniki wyboru  zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.msk.lodz.pl 

i na profilu Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi w mediach społecznościowych. 

3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskiej Strefie Kultury w Łodzi , ul. Limanowskiego 166, a 

także pod nr tel. 426515030 wew. 16 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Wykaz kosztów kwalifikowanych. 

 Załącznik nr 2 - Karta oceny inicjatywy. 

Załącznik nr 3 - Formularz zgłoszeniowy



 
  

 


