REGULAMIN NABORU POMYSŁÓW
„DŹWIG KULTURY”

Narodowe Centrum Kultury przekazuje poniżej klauzulę informacyjną MKiDN zawierającą
treść obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 RODO.
Informacja dla osoby, której dane zostały pozyskane w inny sposób, niż od osoby której
dotyczą.
1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
siedzibą w Warszawie, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 w Warszawie.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Mariusz Węglewski, kontakt do
inspektora ochrony danych pod adresem wskazanym w pkt 1 lub abi@mkidn.gov.pl
3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu realizacji czynności
związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowej na wydatki bieżące, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. C i E RODO.
4. Administrator pozyskał następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko,
zawód, wynagrodzenie wynikające z udziału w realizacji zadania będącego przedmiotem
umowy.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub ich kategoriom: wyłączenie
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane będą przetwarzane w okresach określonych w przepisach regulujących
postępowanie w zakresie wydatków publicznych oraz przepisach regulujących
przechowywanie dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej administratora.
8. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
·
dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia,
·
żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia,
·
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia,
·
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia,
·
żądać przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20
rozporządzenia
9. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z
prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.
10. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Dane osobowe zostały pozyskane od administratora NARODOWEGO CENTRUM
KULTURY
12. Nie przewiduje się automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane
są przetwarzane.
Niniejsza klauzula informacyjna MKiDN jest skierowana do każdej osoby ﬁzycznej, której
dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane do NCK i MKiDN w związku z realizacją
Umowy DK+ Inicjatywy Lokalne „DŹWIG KULTURY”

Projekt obejmuje
ﬁlie MOK w dzielnicach:
DZIEĆKOWICE,
MORGI, WESOŁA.

Projekt realizowany w ramach Programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022”
współﬁnansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury
ORGANIZATOR:
Organizatorem Naboru Pomysłów jest Mysłowicki Ośrodek Kultury. Adres organizatora:
ul. Grunwaldzka 7 , 41-400 Mysłowice, tel. (32) 308- 66- 70, e-mail: sekretariat@m-ok.pl
PO CO TO ROBIMY?
· dla rozbudzenia i wzmocnienia aktywności społeczno – kulturalnej
mieszkańców Mysłowic.
· pogłębienia współpracy mieszkańców Mysłowic z Mysłowickim Ośrodkiem
Kultury
· tworzenia lokalnej wartości kulturalnej
· stworzenia warunków do stałego podnoszenia poziomu kultury zwłaszcza na
odległych od centrum dzielnicach
Niezwykle ważnym jest dla nas, by działania te odbywały się w oparciu o ich potencjał
kulturotwórczy oraz diagnozę społeczną poprzedzającą procedurę naboru pomysłów.
DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?
Osobami uprawnionymi do złożenia swojego pomysłu są mieszkańcy Mysłowic, ze
szczególnym uwzględnieniem osób z dzielnic MORGI, DZIEĆKOWICE, WESOŁA. Wszyscy
wymienieni, którzy ukończyli 13. rok życia. Do naboru mogą przystąpić zarówno osoby
ﬁzyczne, jak i grupy nieformalne. Do projektu mogą też aplikować mieszkańcy Mysłowic
z poza tych dzielnic o ile ich pomysł będzie realizowany na rzecz wyżej wymienionych
dzielnic i weźmie pod uwagę rekomendacje diagnozy, która publikowana jest w ramach
projektu.
JAK, GDZIE I KIEDY ZGŁASZĆ POMYSŁY?
Pomysły należy zgłaszać na formularzu zwanym KARTAMI POMYSŁU stanowiącymi
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
w terminie do 6.06.2022 r. (decyduje data wpływu). Dopuszcza się następujący sposób
zgłoszenia:
papierowo w siedzibie MOK- na ﬁliach MORGI, WESOŁA, DZIEĆKOWICE.
Dopuszczalna jest także BRZEZINKA i CENTRUM.
lub
elektronicznie za pośrednictwem podanego linku
h ps://forms.gle/6cuGAuCrMjgfxjFc8
·
·

ZASADY UCZESTNICTWA:
Zgłaszane pomysły powinny wykazywać, że są odpowiedzią na to, jakie
działania są ujęte i rekomendowane w diagnozie. Warto zwrócić uwagę, że
każda dzielnica ma swoje odrębne zasoby i potrzeby.
Raport z diagnozą jest dostępny w każdej ﬁlii MOK lub na dzwigkultury.

Rekomendcje są istotną częścią i efektem raportu diagnostycznego
opracowanego profesjonalnie przez specjalistkę od badań kulturowych
i społecznych.
Rekomendacje znajdziecie jako Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
1. Zgłaszane pomysły mogą być realizowane w granicach samych Mysłowic.
2. Wskazuje się jako istotną praktykę uwzględnienie współpracy z
organizatorem, czyli z MOK działającym w formie ﬁlii na dzielnicach- MORGI
lub DZIEĆKOWICE lub WESOŁA.
3. Tylko w okresie od 1 sierpnia do 30 października 2022 r. Możliwe jest
planowanie realizacji pomysłów.
4. Na realizację pomysłów możliwe jest uzyskanie ﬁnansowania w wysokości od
3 000,00 zł do 10 000,00 zł. Doﬁnansowania mogą ostatecznie podlegać
zmianom na plus i na minus. Finalnie wysokość doﬁnansowania będzie
zależna od wspólnej oceny pomysłów, racjonalizacji kosztów, możliwości
uzyskania wsparcia rzeczowego, itp.
Bierze się pod uwagę ewentualną wtórną kalkulację w oparciu o możliwości
MOK.
5. Wybór ogranicza się od 3 do 7 inicjatyw.
6. Z uwagi na możliwą nową sytuację epidemiczną, dopuszcza się możliwość
realizacji poszczególnych inicjatyw w formie on – line, tylko wtedy o ile zostaną
one odpowiednio uzasadnione.
7. Pomysł może być konsultowany przez cały okres przygotowań do
ostatecznej aplikacji. Zachęcamy wszystkich zaangażowanych w projekt do
kontaktowania się z nami.
Możesz kontaktować się z przedstawicielem ﬁlii lub koordynatoremBarbara Wójcik-Wiktorowicz mail: bwiktorowicz@m-ok.pl
Idąc tą drogą można uzyskać wsparcie i pomoc w sporządzaniu wniosku,
s ko n s u l to wa ć w sze l k i e w ąt p l i wo ś c i i u zys ka ć p o d p o w i e d z i .
Przed każdorazowym przybyciem należy skontaktować się telefonicznie i
umówić na konkretny termin.
CO SPRAWI, ŻE POMYSŁ ZOSTANIE WYBRANY DO REALIZACJI:
1. Wypełniona karta pomysłu dotrze do nas do ﬁlii MOK MORGI lub MOK
WESOŁA lub MOK DZIEĆKOWICE do dnia 6 czerwca z dopiskiem „DŹWIG
KULTURY”. Ocena pomysłów nastąpi w terminie pomiędzy 7, a 13 czerwca
2022 r.
O dokładnym terminie Wnioskodawcy zostaną poinformowani osobiście
drogą telefoniczną. PLANOWANYM TERMINEM JEST 10 CZERWCA 2022.
Docelowym punktem złożenia jest koordynator projektu: Barbara WójcikWiktorowicz. W razie potrzeby możliwy jest bezpośredni kontakt: mailowybwiktorowicz@m-ok.pl lub telefoniczny 605 680 688

2. Ocena pomysłów będzie polegać na analizie
· tematem projektów mogą być wszelkie inicjatywy kulturalne,
artystyczne, rekreacyjne, społeczne, integracyjne, edukacyjne i tym
podobne
· liczy się otwartość na współpracę, , pomysłowość, współtworzenie,
dzielenie się zasobami wiedzy, umiejętności, miejsca, lokalnej historii
· zwraca się uwagę na niekomercyjny cel przedsięwzięcia, bez
inwestycji lecz z uwzględnieniem materiałów zużywalnych ,
ewentualnych użyczeń lub usług koniecznych do osiągnięcia
konkretnego celu
· nawiązanie współpracy z MOK
· podkreśla się ogromną wagę uwzględnienia wspomnianej diagnozy
wraz ze wskazanymi zasobami i potrzebami dzielnicy
· PO ZŁOZENIU PISEMNYM SWOJEJ INICJATYWY W FORMULARZU„KARCIE POMYSŁU”
NASTĄPI WYBÓR - PRZYJAZNE SPOTKANIE.
WSPÓLNIE APLIKUJĄCY BĘDĄ PREZENTOWAĆ SWOJE POMYSŁY W 5
MINUTOWYM WYSTĄPIENIU. MOŻLIWE SĄ RÓŻNE TECHNIKI
PREZENTACJI.
3. W skład komisji oceniającej wejdą:
a. Jedna lub dwie osoby – przedstawiciele Mysłowickiego Ośrodka
Kultury,
b. Przedstawiciel Narodowego Centrum Kultury,
c. Badacz – specjalista od diagnozy społecznej
d. Wszyscy obecni na spotkaniu Wnioskodawcy – autorzy pomysłów.
Taka procedura oceny pomysłów zabezpiecza maksymalną przejrzystość w
wyborze oraz partycypacyjność wszystkich zainteresowanych osób.
Odpowiedzialność za współtworzenie mysłowickiego wizerunku społecznokulturalnego.
4. Dokonanie oceny odbywa się poprzez przyznanie minimum 3 do 7, najlepszym
wg oceniającego, pomysłom punktacji w skali od 1 do 10.
Nie dopuszczalne jest przyznanie wszystkich punktów tylko na jeden pomysł.
Nie dopuszczalne jest przyznanie punktów na własny pomysł.
5. Podczas oceny zgłoszonych pomysłów możliwe będzie jeszcze dokonywanie
negocjacji merytoryczno – harmonogramowych oraz ﬁnansowo –
budżetowych.
6. Ostateczna decyzja dot. wyboru pomysłów zostanie podana do publicznej
wiadomości i przedstawiona Narodowemu Centrum Kultury w formie
wniosku o doﬁnansowanie wygranych inicjatyw.
UWAGI KOŃCOWE:
Wszelkich odpowiedzi na pytania potencjalnych wnioskodawców udzielają
przedstawiciele ﬁlii MOK MORGI- p. Beata Jamrocha, MOK DZIEĆKOWICE- p. Teresa
Bialucha, MOK WESOŁA - p. Monika Chrząścik oraz koordynator projektu „DŹWIG
KULTURY” Barbara Wójcik-Wiktorowicz tel. 605 680 688

