REGULAMIN KONKURSU „KOALICJE KULTURY 2018”

§ 1 CEL KONKURSU

Głównym celem konkursu „Koalicje Kultury 2018” jest promocja i wspieranie współpracy pomiędzy
podmiotami reprezentującymi sektor kultury i sektor edukacji w realizowaniu wspólnych
przedsięwzięć z zakresu edukacji i animacji kulturowej. Konkurs realizowany jest w ramach projektu
„Koalicje Kultury” (nazwa zadania „(CO)Operacja w (CO)Alicji”), przedsięwzięcia
współfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura”
oraz przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

§ 2 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Organizator – Muzeum Sztuki w Łodzi (MSŁ);
2) Partner wnioskujący – podmiot składający wniosek do MSŁ o dofinansowanie zadania w ramach
konkursu;
3) Beneficjent – Partner wnioskujący, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu na realizację
zadania;
4) Zadanie – działanie będące przedmiotem Wniosku;
5) Projekt – koncepcja wnioskodawcy, mieszcząca w swoim zakresie zarówno Zadanie, jak i działania
przygotowujące do jego realizacji oraz budżet
6) Wniosek – wniosek o dofinansowanie Zadania, wypełniany i wysyłany przez partnerów
wnioskujących za pośrednictwem poczty elektronicznej do Organizatora konkursu

§ 3 ORGANIZATOR KONKURSU

Muzeum Sztuki w Łodzi, ul. Więckowskiego 36, 90-734 Łódź w ramach projektu „Koalicje Kultury”
(nazwa zadania „(CO)Operacja w (CO)Alicji”).
Organizator przewiduje przyznanie w roku 2018 minimalnie 10 dofinansowań na realizację Projektu z
zakresu edukacji i animacji kulturowej we współpracy z Organizatorem. Budżet przeznaczony przez
Organizatora na wsparcie pojedynczego Projektu z zakresu edukacji i animacji kulturowej to
maksymalnie 10 000 zł. brutto. Dofinansowanie na realizację Projektu z zakresu edukacji i animacji
kulturowej stanowi przychód Beneficjenta na podstawie umowy cywilno-prawnej z wynikającymi z
tego konsekwencjami prawno-podatkowymi. Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na
realizację konkursu w roku 2018 wynosi 100 000 zł.
W sytuacji otrzymania dodatkowych środków, operator zastrzega sobie prawo zwiększenia liczby
Beneficjentów programu.

§ 5 UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY

Do udziału w konkursie mogą przystąpić osoby fizyczne i/lub podmioty sektora publicznego oraz
organizacje pozarządowe, prowadzące działalność edukacyjną i/lub kulturalną w województwie
łódzkim, które zrealizują Projekt z zakresu edukacji i animacji kulturowej oparty na partnerskiej
współpracy między sektorem oświaty, sektorem kultury oraz niezależnym animatorem bądź artystą nie
reprezentującym w tym projekcie instytucji. Wnioskodawcy zawiązują trójstronne porozumienie
(sektor kultury, sektor edukacji, niezależny animator lub artysta) i składają Projekt obejmujący
działania podmiotów minimum z dwóch równorzędnych przestrzeni administracyjnych, np. dwie
gminy, dwa miasta, dwa powiaty.
Projekt musi odbywać się na terenie województwa łódzkiego.

§ 6 TERMIN I TRYBY NABORU WNIOSKÓW W KONKURSIE

1. Konkurs „Koalicje Kultury” jest jednoetapowy dwuczęściowy.
2. Uczestnicy konkursu składają koncepcję projektu na przedsięwzięcie edukacyjno- animacyjne na
formularzu aplikacyjnym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz zobowiązują się
do odbycia rozmowy z gronem jurorów.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną (format pdf – wypełniony
formularz podpisany przez osoby upoważnione i zeskanowany) na adres Organizatora:
konkurs@koalicjekultury.pl prawidłowo wypełnionej aplikacji konkursowej, według załącznika nr 1 w
terminie od 03.04.2018 do 30.04.2018 oraz rozmowa z jurorami w dniach 10 lub 11 maja 2018
(rozmowa klasyczna lub odbyta za pośrednictwem mediów komunikacyjnych) w Muzeum Sztuki w
Łodzi ms2.
4. Nadesłanie zgłoszenia do udziału w konkursie jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu
oraz z wyrażeniem zgody na umieszczenie danych autora projektu w bazie danych Muzeum Sztuki w
Łodzi oraz ich przetwarzanie w celach związanych z niniejszym naborem.

§ 7 ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

1. Jury konkursu złożone z 5 zewnętrznych ekspertów zajmujących się animacją i edukacją kulturową,
spośród nadesłanych w terminie i na właściwym formularzu zapozna się z nadesłanymi wnioskami.
Wszyscy wnioskodawcy zostaną zaproszeni na rozmowę z jurorami w uzgodnionym terminie w dniach
10 – 11 maja 2018 w siedzibie Muzeum Sztuki w Łodzi ms2 , lub też będą mogli ją odbyć za pomocą
mediów komunikacyjnych. Rozmowa będzie pozwalała doprecyzować zapisane we wniosku
zamierzenia i rozwiać ewentualne wątpliwości jurorów.
2. Jury dokona oceny projektów według następujących kryteriów:
- poprawność formalna Wniosku – partnerstwo trzech podmiotów oraz ponadlokalność,
- realność partnerstwa trzech podmiotów,
- diagnoza lokalnych możliwości i potrzeb,

- społeczna odpowiedzialność projektu, w tym otwarcie na środowiska defaworyzowane,
-oryginalność projektu, w tym wielomedialność i kreatywność,
- logistyka projektu, w tym działania promocyjne.
3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 11.05.2018 na stronach internetowych Organizatora
(www.koalicjekultury.pl)
4. Decyzje jury są ostateczne. Regulamin konkursu nie przewiduje procedury odwoławczej.

§ 8 ZASADY FINANSOWANIA ZWYCIĘSKICH PROJEKTÓW

1. Łączny koszt realizacji Projektu nie może przekraczać 10 000 zł netto.
2. Od Beneficjenta nie jest wymagany wkład własny do projektu.
3. Organizator konkursu podpisze umowę o współpracy odrębnie z każdym Wnioskodawcą, którego
Projekt stanowić będzie jeden z Projektów zwycięskich. Umowa określać będzie szczegółowe zasady
finansowania i rozliczenia Projektu.
4. Umowa zostanie zawiązana z instytucjonalnym partnerem wnioskującym (instytucja, fundacja,
stowarzyszenie) i będzie ona obligowała do przygotowania rozliczenia.
5. Zwycięskie Projektu mogą być realizowane wyłącznie w terminie od 1 września do 31 października
2018 roku. Czas od podpisania umowy do 31 sierpnia powinien być przeznaczony na czynności
przygotowawcze oraz promocję Projektu.
6. Podstawą sporządzenia umowy będzie przedstawiony przez Beneficjenta preliminarz kosztów
projektu uwzględniający wydatki zgodne z katalogiem kosztów kwalifikowalnych, stanowiącym
załącznik nr 2 do regulaminu.
7. Rozliczenie projektu musi nastąpić do dnia 16 listopada 2018 roku.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dofinansowania nagrodzonym projektom w kwocie
mniejszej niż wnioskowana.

