
 

 

 

Regulamin konkursu na inicjatywy oddolne „Działaj PPLokalnie” 

w projekcie „Stacja Biblioteka – tu jesteś u siebie!” 

w ramach programu „BLISKO”  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0  

 

1. Postanowienia ogólne  

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie, a także wyboru inicjatyw oddolnych 

(projektów) zgłaszanych przez mieszkańców powiatu pleszewskiego, które zostaną dofinasowane 

i zrealizowane na terenie miasta i gminy Pleszew.  

2. Organizatorem naboru i jednocześnie jednostką koordynującą przebieg każdej z wybranych inicjatyw 

oddolnych (projektów) jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew, ul. Kolejowa  1, 63-300 

Pleszew.  

3.  Konkurs „Działaj PPLokalnie” jest częścią projektu “Stacja Biblioteka  – tu jesteś u siebie!” 

realizowanego w programie BLISKO – Biblioteka| Lokalność |Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | 

Oddolność, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – priorytet 4.1.  

 

2. Cel konkursu  

1. Celem konkursu „Działaj PPLokalnie” jest: 

a. aktywizowanie społeczności lokalnej, 

b. animowanie działań na poziomie lokalnym,  

c. wspieranie integracji społeczności lokalnej,  

d. promowanie  literatury i rozwój czytelnictwa. 

2. Zgłoszone projekty powinny wpisywać się w działania związane z kulturą, edukacją, rekreacją, 

spędzaniem wolnego czasu.  

3. Wnioskodawcy mają możliwość ubiegania się o dofinasowanie projektów dla różnych grup 

wiekowych, których elementami mogą być m.in.: warsztaty, wykłady, spotkania, wystawy, koncerty, 

imprezy plenerowe, rajdy rowerowe.  

 

3. Uczestnicy konkursu  

1. Wniosek zawierający pomysł na inicjatywę oddolną (projekt) mogą zgłosić:  

a. osoby indywidualne -  wyłącznie osoby pełnoletnie,   

b. grupy nieformalne - minimum  2 osoby, w tym co najmniej 1 osoba pełnoletnia,  

c. grupy formalne (tj. stowarzyszenia, kluby). 

2. Jeden wnioskodawca (grupa) może zgłosić do konkursu 1 wniosek. 

3. Wnioskodawcą nie mogą być pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew.   

 

 



 

 

4. Dofinasowanie  

1. Inicjatywy będą finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w programie dotacyjnym BLISKO – Biblioteka| Lokalność |Inicjatywy | Społeczność | 

Kooperacja | Oddolność    w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na 

lata 2021-2025 – priorytet 4.1.  

2. Przewidywany całkowity budżet konkursu to 24.000 zł.  

3. W ramach zadania dofinasowane zostaną 3 inicjatywy.  

4. Grant przeznaczony na 1 inicjatywę oddolną (projekt) wynosi  8.000 zł.  

5. W ramach projektów mogą być pokrywane koszty m.in.: honorariów i wynagrodzeń dla 

twórców, artystów, instruktorów, osób prowadzących warsztaty i szkolenia,  materiałów 

niezbędnych do wykonania zadania. 

              Wydatki związane z realizacją inicjatywy (projektu) muszą spełniać warunek kosztu      

         kwalifikowalnego zgadnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

6. Wydatki muszą  zostać poniesione w okresie wskazanym w niniejszym Regulaminie, czyli 

od    1 maja 2022r. do 15 października 2022r.  

7. W ramach projektu nie przewiduje się dofinansowania kosztów działalności i wspomagania 

organizacji (grupy/osoby), pokrywania kosztów funkcjonowania, wynagrodzeń dla 

autorów projektu.   

8. Przy realizacji projektu, autorom inicjatyw nie przekazuje się żadnych środków 

finansowych, a wszystkie płatności będą realizowane przez Bibliotekę Publiczną Miasta 

i Gminy Pleszew w ramach projektu „Stacja Biblioteka – tu jesteś u siebie!”.  

 

5. Harmonogram działań  

1. Ogłoszenie naboru wniosków – 16 marca  2022r.  

2. Składanie formularzy wniosków –  do 12 kwietnia 2022r. do godz. 1500 

3.  Posiedzenie Komisji Konkursowej –  20 kwietnia  2022r.  

4. Ogłoszenie wyników wyboru inicjatyw (projektów) –  22 kwietnia  2022r.  

5. Realizacja wybranych inicjatyw obejmuje okres od 1 maja do 15 października 2022r.  

 

6. Konsultacje  

1. W okresie od 16 marca do 12 kwietnia 2022r.   – wyznaczony pracownik biblioteki będzie 

udzielał informacji oraz prowadził  indywidualne konsultacje dot. konkursu, w tym  

przygotowywania wniosków  do „Działaj PPLokalnie”, na które należy umówić się dzwoniąc 

pod nr tel. 62 7428358 wew. 14 lub pisząc na adres instruktor@biblioteka.pleszew.pl.  

7. Zasady składania wniosków   

1. Autorzy, aby zgłosić swoją inicjatywę (projekt) do konkursu, powinni zapoznać się 

z niniejszym Regulaminem oraz  wypełnić formularz zgłoszeniowy  (zał. nr 2 – wniosek 

o dofinansowanie) 

2. Wnioski na inicjatywy (projekty) w wersji papierowej należy składać w siedzibie Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy Pleszew w pok. nr. 9 (I piętro) w godz. od 1000-1500  od 

poniedziałku do piątku – w nieprzekraczalnym terminie do 12 kwietnia  2022r.  

3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.  
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8. Zasady wyboru inicjatyw  

1. Inicjatywy (projekty), które przejdą pozytywną ocenę formalną zostaną ocenione pod 

względem merytorycznym przez powołaną Komisję Konkursową.  

2. Posiedzenie Komisji odbędzie się 20 kwietnia 2022r.  

3. Komisja Konkursowa podczas oceny projektów weźmie pod uwagę następujące kryteria: 

   1. Aktywizowanie  społeczności lokalnej  (0-5 pkt) 

  2. Animowanie działań na poziomie lokalnym (0-5 pkt) 

  3. Wspieranie integracji lokalnej społeczności (0-5 pkt) 

  4. Promocję  literatury i rozwój czytelnictwa (0-5 pkt) 

 Dodatkowe punkty będą przyznawane projektom: 

  1. Angażującym konkretną grupę społeczną w działania kulturalne – np. seniorów,  

  rodziców małych dzieci, młodzieży, osoby z niepełnosprawnościami (0-3 pkt) 

 

4. W przypadku rezygnacji autora z realizacji projektu, dofinansowany zostanie kolejny projekt z 

listy rankingowej.  

5. Decyzja Komisji Konkursowej ma charakter ostateczny i nie podlega procedurom 

odwoławczym. 

 

9. Realizacja projektów 

1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew podpisuje umowę z osobą zgłaszającą  projekt lub 

liderem grupy  na realizację zadania.  

2. Autorzy zwycięskich pomysłów otrzymają indywidualnego koordynatora projektu, który 

zapewni pomoc na każdym etapie realizacji pomysłu.  

3. Biblioteka udostępni własne zasoby lokalowe, kadrowe i sprzęt oraz obsługę techniczną 

niezbędną do realizacji zgłoszonych inicjatyw, a także wsparcie przy działaniach promocyjnych 

 

10. Informacja o ochronie danych osobowych  

1. Administratorem danych osobowych  osób zgłaszających inicjatywy oddolne  jest Dyrektor 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie z siedzibą ul. Kolejowa 1, 63-300 Pleszew, tel: 

62 7428358, email: biblioteka@pleszew.pl. 

2. Dane  osób zgłaszających inicjatywy oddolne   wykorzystywane będą w celu przeprowadzania 

konkursu na inicjatywy oddolne „Działaj PPLokalnie”, a  podstawą prawną przetwarzania jest 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1  pkt a RODO).  

3. Nie przewiduje  się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu 

innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

4. Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany 

5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do trawania realizacji projektu „Stacja 

Biblioteka – tu jesteś u siebie!”.  
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6. Osoby zgłaszające inicjatywę oddolną  mają prawo do: ochrony danych osobowych, informacji 

o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz 

powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania,  prawo do 

niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, prawo kontaktu z Inspektorem 

ochrony danych (iod.bibliotekepleszew@wp.pl) oraz prawo do odszkodowania za szkodę 

majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO, prawo do usunięcia oraz 

przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie się ze 

zgody można złożyć w formie wysłania stosownego żądania  na  adres pocztowy administratora. 

Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez 

administratora. 

 

11. Postanowienia końcowe  

W kwestiach nieokreślonych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Regulaminu 

Programu Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 BLISKO – Biblioteka | 

Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, Kodeksu Cywilnego, Ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


