
 
Regulamin konkurs na mikrodotacje „Siła Współpracy” 

 
I. Organizator: 

Centrum Kultury Zamek w Poznaniu  
Centrum Praktyk Edukacyjnych  
ul. Św. Marcin 80/82  
61-809 Poznań  
 

II. Podstawowe terminy 
Wnioskodawcy - osoby lub podmioty aplikujący w konkursie, zgłaszający na odpowiednim formularzu 
swój pomysł na projekt edukacyjno-kulturalny. Wnioskodawcy zgłaszają się do konkursu w 
partnerstwach: przedstawiciel sfery samorządu oraz sfery kultury. 
Beneficjenci – Wnioskodawcy uzyskujący dofinansowanie w ramach konkursu na realizację Zadania;  
Zadanie – działanie będące przedmiotem Wniosku;  
Projekt – koncepcja Wnioskodawców, mieszcząca w swoim zakresie zarówno Zadanie, jak i działania 
przygotowujące do jego realizacji oraz budżet;  
Wniosek – wniosek o dofinansowanie Zadania, wypełniany i wysyłany przez Wnioskodawcę za 

pośrednictwem poczty elektronicznej do Organizatora konkursu. 

 
III. Cele konkursu 

1. Celem konkursu jest promowanie i wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami 

reprezentującymi sektor kultury i sektor samorządowy w realizowaniu przedsięwzięć z 

zakresu edukacji i animacji kulturowej oraz rewitalizacji społecznej, a także inicjowanie tego 

rodzaju współpracy w Wielkopolsce. 

2. Celem konkursu jest także praktyczne wykorzystanie zapisów Samorządowej Karty dla 

Kultury i umożliwienie zrealizowania działań, które nawiązują do jej zapisów. 

 

IV. Dofinansowanie w konkursie 
1. Budżet przeznaczony przez Organizatora na wsparcie pojedynczego Projektu z zakresu 

edukacji i animacji kulturowej oraz rewitalizacji społecznej to minimalnie 5 000 zł i 
maksymalnie 10 000 zł. Dofinansowanie na realizację Projektu we współpracy z Organizatorem 
nastąpi na podstawie umowy cywilno-prawnej z wynikającymi z tego konsekwencjami prawno-
podatkowymi. Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację konkursu  
wynosi 40 000 zł.  

2. W sytuacji zmniejszenia prognozowanej kwoty na realizację konkursu na mikrodotacje „Siła 
współpracy” Organizator zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby beneficjentów programu. 

 

V. Uprawnieni wnioskodawcy 

Do udziału w konkursie mogą przystąpić osoby fizyczne i/lub podmioty sektora publicznego oraz 
organizacje pozarządowe, prowadzące działalność edukacyjną i/lub kulturalną oraz reprezentujące 
instytucje samorządowe w województwie wielkopolskim, które zrealizują Projekt z zakresu edukacji i 
animacji kulturowej oraz rewitalizacji społecznej oparty na partnerskiej współpracy między sektorem 
samorządowym i kulturalnym. Projekt musi odbywać się na terenie województwa wielkopolskiego.  
 
Na wszelkie pytania związane z partnerstwem w Projekcie odpowiada koordynator Centrum Praktyk 
Edukacyjnych Bartek Lis: b.lis@ckzamek.pl 
 



VI. Termin i tryby naboru wniosków 

1. Konkurs na mikrodotacje „Siła Współpracy” jest jednoetapowy.  

2. Aby wziąć udział w konkursie na mikrodotacje „Siła Współpracy” Wnioskodawcy składają 
Projekt na przedsięwzięcie z zakresu edukacji i animacji kulturowej oraz rewitalizacji 
społecznej na formularzu aplikacyjnym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu.  

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną (format pdf – 
wypełniony formularz podpisany przez osoby upoważnione i zeskanowany) na adres 
Organizatora: zgloszenia@cpe.poznan.pl prawidłowo wypełnionej aplikacji konkursowej, 
według załącznika nr 1 w terminie do 27.05.2018 r. 

4. Nadesłanie zgłoszenia do udziału w konkursie jest równoznaczne z uznaniem niniejszego 
regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na umieszczenie danych Wnioskodawców w bazie 
danych Organizatora oraz ich przetwarzanie w celach związanych z konkursem.  

 

VII. Zasady rozstrzygnięcia konkursu 

 
1. Jury konkursu złożone z 5 ekspertów zajmujących się animacją i edukacją kulturową i 

rewitalizacją społeczną spośród nadesłanych w terminie i na właściwym formularzu 
Projektów dokona wyboru Projektów do realizacji, które otrzymają finansowanie.  

2. Wnioskodawcy są zobowiązani do wybrania jednej z następujących wiązek tematycznych 
będących zapisami Samorządowej Karty dla Kultury jako „przewodniej” w ich konkursowym 
projekcie: 

A. Kultura to przestrzeń partycypacji nas wszystkich: ludzi współtworzących społeczeństwo 

obywatelskie. Uczestnicząc w kulturze, kształtujemy życie społeczne i tworzymy rozwój 

społeczny w duchu dialogu i wzajemnego zrozumienia.  

B. Kultura to przestrzeń kształtowania się wspólnoty ponad różnorodnością, w której 

naturalne różnice wzbogacają, a nie dzielą.  

C. Kultura to obszar dialogu z własnym dziedzictwem, w całej jego złożoności. To odkrywanie 
pozytywnych i negatywnych wątków w naszych dziejach oraz dbałość o dziedzictwo 
własne, a także „osierocone”. 

D. Kultura przynosi odpowiedzi na potrzeby, ale jest też polem dialogu i sporu, wytwarzania 
wciąż nowych oczekiwań, pytań i szans rozwoju. 

 

3. Jury dokona oceny Projektów według następujących kryteriów:  
 

A. Projekty powinny być poprzedzone przeprowadzoną diagnozą potrzeb, aby odpowiadały 

na realne, sprawdzone przez autorów potrzeby/deficyty grup odbiorczych (mogą być 

także rozwinięciem przeprowadzonych już badań i diagnoz czy lokalnie wypracowanych  

dokumentów). 

B. Partnerstwa w projektach powinny być realne, prowadzone w ścisły sposób, polegające 

na wspólnym konstruowaniu wniosku i wymyślaniu formuły działań. 

C. Projekty powinny mieć charakter inkluzywny - projekty nie powinny być kierowane 

jedynie do uprzywilejowanych grup. 

D. Projekty powinny odnosić się do co najmniej jednej (lub kilku) z wiązek tematycznych w 

konkursie będących częścią Samorządowej Karty dla Kultury. 

mailto:zgloszenia@cpe.poznan.pl


Dodatkowym atutem będzie doświadczenie uczestników z pola animacji i działalności samorządowej 

w realizacji projektów społecznych. 

 
4. Lista Beneficjentów konkursu zostanie ogłoszona w dniu 30.05.2018 r. na stronie 

internetowej Organizatora (www. cpe.poznan.pl). 

5. Decyzje jury są ostateczne. Regulamin konkursu nie przewiduje procedury odwoławczej.  

 

VIII. Zasady finansowania zwycięskich projektów 

1. Kwota dofinansowania Projektu nie może przekraczać 10 000 zł.  

2. Od Beneficjenta nie jest wymagany wkład własny do Projektu.  

3. Organizator konkursu podpisze umowę o współpracy odrębnie z każdym Beneficjentem. 
Umowa określać będzie szczegółowe zasady finansowania i rozliczenia Projektu.  

4. Zwycięskie Projekty mogą być realizowane wyłącznie w terminie od 04.06.2018 do 
10.09.2018 r.  

5. Podstawą sporządzenia umowy będzie przedstawiony przez Beneficjentów preliminarz 
kosztów Projektu uwzględniający wydatki zgodne z katalogiem kosztów kwalifikowalnych – 
kosztami Projektu nie mogą być środki trwałe1. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Beneficjentom dofinansowania w kwocie 
mniejszej niż wnioskowana.  

 

XI. Adres organizatora konkursu (adres pocztowy, email, telefony kontaktowe) 

Centrum Kultury Zamek 

Centrum Praktyk Edukacyjnych, pokój 132, piętro I 

ul. Św. Marcin 80/82 

61-809 Poznań 

e-mail: zgloszenia@cpe.poznan.pl 

www.cpe.poznan.pl 

www.zamek.poznan.pl 

 

Informacji na temat konkursu udziela Bartek Lis, mailowo: b.lis@ckzamek.pl (TYTUŁ MAILA: 

MIKRODOTACJE) oraz osobiście we wtorki i czwartki w godzinach 11:00-16:00 w pokoju 132 (piętro I), 

w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu (również telefonicznie – pod nr telefonu: 61 64 65 207). 

 

                                                           
1Art 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości: „środkach trwałych - rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt 17, 
rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 
rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: 
a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także 
będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze 
prawo do lokalu użytkowego, 
b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, 
c) ulepszenia w obcych środkach trwałych, 
d) inwentarz żywy. 
Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza się do aktywów 
trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4” 

http://www.zamek.poznan.pl/


„Siła Współpracy”. Konkurs na mikrodotacje dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Poznania 

oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 


