
WSPOTORGANIZACJA
PROJEKTOW KULTURATNYCH

NA IERENIE IVLTJEW0DniVA L0R/K|ECO

' IODZKI DOIM KULTURY

OGLOSZENIE

o NABORZE DOTYCZACYM WSPOLORGANTZACJT PROJEKTOW KULTURALNYCH
zwtAzANYcH z oBcHoDAMt oGoLNOPOLSKTEGO ROKU MON|USZKt 2019

REGULAMIN NABORU
Lodzki Dom Kultury ogNasza nab6r dotyczqcy wsp6lorganizacji projekt6w kulturalnych na terenie
wojew6dztwa l6dzkiego. Ogloszenie skierowane jest do samorzqdowych instytucji kultury z terenu
wojew6dztwa N6dzkiego i dotyczy realizacji zadah zwiqzanych z og6lnopolskimi obchodami Roku
Moniuszki 2019. Ogloszenie dotyczy realizacji zadafi zwiqzanych z promocjq i popularyzacjE
tw6rczoSci, jak i samej postaci wybitnego polskiego kompozytora - Stanislawa Moniuszki. Celem
realizaqi zadah jest uczczenie 200. rocznicy urodzin Stanislawa Moniuszki, wzbogacenie wiedzy
na temat 2ycia i tw6rczo6ci artysty, podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze, a tak2e
integracja regionu, budowa orazwzmacnianie tozsamo6ci regionalnej iwiqzi pokoleniowej.

Zadania realizujq zalo2enia Strategii Rozwoju Wojew6dztwa t-6dzkiego 202Q w zakresie:
-rozwoju uslug i poprawy dostqpu do sektora kultury,
-rozwoju spoleczno5ci lokalnych,
-wzmacniania tozsamo5ci regionalnej
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POSTANOWIENIA OGOLNE
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Nab6r ma na celu dokonanie przez Lodzki Dom Kultury wyboru projekt6w kulturalnych do
wsp6lorganizaqi na terenie wojew6dztwa l6dzkiego w 2019 roku.

Projekty bqdq realizowane na podstawie umowy zawartq pomiqdzy t-6dzkim Domem Kultury
a podmiotami wyNonionymi w naborze. Wz6r umowy stanowi zalqcznik nr 1 do niniejszego
ogloszenia.

Umowa, o kt6rej mowa w ust. 2, okre6li wzajemne prawa i obowiqzki stron wynikajqce z tytulu
wsp6lorganizacji projektu kulturalnego.

Przystqpienie do naboru jest r6wnoznaczne z akceptacjq zasad niniejszego regulaminu.

Do naboru moga przystqpi6 wylqcznie samorzqdowe instytucje kultury posiadajqce siedzibq na
terenie wojew6dztwa l6dzkiego, z wylqczeniem Lodzi, takie jak:

domy i oSrodki kultury,

muzea,

biblioteki,

kt6re zamierzajqzrealizowa1zadaniazwi4zane z obchodami og6lnopolskiego Roku Moniuszki.
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KATEGORTE PROJEKTOW I KWALTFTKUJACYCH StE ZADAN

s2

1. Projekty do wsp6lorganizaqi muszE odpowiada6 jednemu z poni2szych dzialafi:

DZIALANIE I

Wyd ane n i a a rTystycz n e typ u :

festiwale, pneglqdy, konkursy, koncefty, warsztaty, wystawy, spektakle (katalog typ6w
zamknigty).

DZIATANIE II

Edukaci a kulturalna tVyu :

zajqcia animacyjne, zajgcia amatorskiego ruchu artystycznego (katalog typ6w zadah
'z.amknigty).

2. Ka2dy z projekt6w przyjqtych do realizacji powinien by6 prowadzony w kierunku organizacji
finalowej imprezy bqd2 innego przedsiqwziqcia kulturalnego podsumowujqcego projekt
i prezentujqcego osiqgniqte cele.

3. Ka2dy z projekt6w powinien by6 realizowany w szerokiej oprawie medialnej
z wykorzystaniem dostqpnych medi6w np. Internetu, prasy, radia, telewizji lokalnej oraz
reklamy ulicznej, material6w ulotnych, folder6w, plakat6w itp., z uwypukleniem udzialu obu
ws p6lorga n izator6w proj ektu.

4. Lodzki Dom Kultury spoSr6d nagrodzonych projekt6w moze wylonid te, kt6rych dodatkowa
prezentacja bqdzie mozliwa podczas wydarzeh organizowanych przez grantodawcq.

5. Realizacja projekt6w musi siq zakoficzyC do 15 pa2dziernika2019 roku.

WARUNKI FINANSOWE
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Lodzki Dom Kultury pzeznacza w 2019 roku na wsp6lorganizacjq projekt6w kulturalnych
z samorz4dowymi instytucjami kultury z wojew6dztwa lodzkiego Srodki finansowe
w wysokoSci 100 000 zl. (slownie: sto tysiqcy ztotych).

Maksymalna kwota udzialu finansowego t-6dzkiego Domu Kultury we wsp6lorganizowanym
projekcie mo2e wynie6d do 10 000 zl.

Udzial finansowy t-6dzkiego Domu Kultury we wsp6lorganizowanym projekcie nie moze
przekroczye 80% calkowitej warto5ci projektu. Finansowy wkNad wlasny Instytucji wyNonionej

w naborze nie mo2e byc ni2szy ni220% calkowitej warto5ci projektu.

Pomiqdzy Lodzkim Domem Kultury a instytucjami wylonionymi w ninidjszym naborze
zostanie podpisana umowa na wsp6lorganizacjq projektu kulturalnego, kt6ra okre6li
szczeg6lowo: zadania stron, zakres odpowiedzialno6ci stron, wymagania dotyczqce
promocji zadania, wysoko66 Srodk6w finansowych wnoszonych pzez strony, tryb
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Wzekazania Srodk6w finansowych, zasady organizacji i termin imprezy finalowej
(podsumowania) projektu, zasady dotyczqce: prowadzenia dokumentacji finansowo-
ksiqgowej projektu, rozliczenia merytorycznego i finansowego projektu, kontroli projektu,

czasu obowi4zywania umowy, zasady postqpowania w sprawach spornych oraz zmian
w umowie i rozwiqzania umowy.

Wklad finansowy t-6dzkiego Domu Kultury do projektu pokryrwa6 bqdzie poniesione wydatki
udokumentowane dowodami ksiqgowymi wystawionymi na Instytucjq wylonion4 w naborze,
zktora zostanie zawarta umowa.
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1. W ramach projektu zakoszty niekwalifikowane uwaza siq:

1) faktury i rachunki, kt6re zostaly zaplacone przed terminem rozpoczqcia i po terminie
zakoficzenia projektu,

2) pokrycie deficytu realizowanych wczeSniej przedsiq wziqc,

.3) budowa, zakup budynk6w lub lokali, zakup grunt6w, sprzqtu iwyposaZenia,

4) pokrycie biezqcych koszt6w utrzymania instytucji,

5) wynagrodzenia osobowe pracownik6w instytucji.

2. W ramach Srodk6w stanowiqcych wklad finansowy t-6dzkiego Domu Kultury do realizacji
wsp6lnie wylonionq w naborze Instytucjq nie mog4 byd uwzglqdniane koszty uslug
g astrono m iczn ych oraz zakupu a rtykul6w s poZywczych.
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Zasady naboru dotyczEcego wsp6lorganizacji projekt6w kulturalnych okre6lone niniejszym
Regulaminem, wykaz kategorii i podporzqdkowanych im zadah otaz lista wylonionych
w naborze podmiot6w i wysoko66 wkladu finansowego t-6dzkiego Domu Kultury we wsp6ln4
realizacjq projekt6w bqdE podawane do publicznej wiadomoSci, poprzez zamieszczenie tych
informacji na stronach internetowych: www.ldk.lodz.pl, @.

SKLADANIE WNIOSKOW
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Jedna lnstytucja ma prawo zlo2yc maksymalnie I wniosek - realizujqcy dzialania zwiqzane
z o96lnopolskimi obchodami Roku Moniuszki 2019.

Warunkiem przystqpienia do naboru jest zlozenie wniosku wypelnionego
wielko56 czcionki nie mniejsza ni212.

1.

Wz6r wniosku stanowi zalqcznik nr 2.



4. Wniosek musi by6 zgodny ze wzorem stanowiqcym zalqcznik nr 2, wnioski niezgodne ze
wzorem nie bqdq rozpatrywane.

5. Wnioski nale2y sklada6 w L6dzkim Domu Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 L6d2, w pokoju
218 (Sekretariat Dyrektora t-DK), w godzinach 8:00-16:00 lub za po5rednictwem poczty
(z dopiskiem na kopercie ,,Konkurs - Wsp6lorganizacja 2019 - Og6lnopolskie Obchody
Roku Moniuszki w Wojew6dztwie L6dzkim") w nieprzekraczalnym terminie do 28 czerwca
2019 r. do qodz. 16:00.

6. O dacie zlo2enia wniosku decyduje data jego wplywu do L6dzkiego Domu Kultury.
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W drugim etapie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu dofinansowania wniosek
powinien by6 uzupelniony o nastqpujqce zalqczniki:

1) statut samorzqdowej instytucji kultury kt6ra sktada wniosek;

2) odpis z Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora, wydany nie wczeSniej
'niz 3 miesiqce przed zNo2eniem wniosku;

3) potwierdzenia o ewentualnym partnerstwie w realizacji zadania (w formie list6w
intencyjnych) z Instytucjami, kt6re zostaly wskazane jako partnerzy zadania w zNo2onym
wniosku.

Zalqczniki powinny by6 potwierdzone za zgodno66 z oryginaNem ptzez osobq uprawnionq do
reprezentowania Instytucji w kontaktach zewnqtrznych i posiadajqc4 zdolno66 do podejmowania
zobowiqzai finansowych w imieniu instytucji,

OGENA WNIOSKOW
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1. Wnioski Ao2one w ramach niniejszego naboru s4opiniowane pod wzglqdem formalnym.

2. Sprawdzenia i oceny formalnej wniosk6w dokonujq pracownicy wskazani pzez Dyrektbra
t-6dzkiego Domu Kultury.

3. Wnioski z blqdamiformalnymi (np, wnioski niekompletne, Zle wypelnione, nie zawierajqce
zalqcznik6w) nie bqdq rozpatrywa ne,

1. Wnioski Ao2one do konkursu, kt6re zostaly pozytywnie ocenione pod wzglqdem formalnym, sq.
opiniowane pod wzglqdem merytorycznym.
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2. Oceny merytorycznej zgodnie z kryteriami wyboru wniosku dokonuje Zesp6l powolany
zarzqdzeniem Dyrektora t-DK.

3. Przy ocenie merytorycznej wniosk6w Zesp6l moze korzysta6 z opinii zewnqtrznych ekspert6w.

4. Zesp6l dokonuje oceny zlo2onych wniosk6w tworzqc listq rankingowE projekt6w.

5. Zesp6l proponuje wysoko66 Srodk6w finansowych przeznaczonych przez Lodzki Dom Kultury
na wsp6lorganizacjq kazdego z wylonionych projekt6w z uwzglqdnieniem calkowitej kwoty
przyznanej przezLDK.

6. Zespol moze zaproponowad, aby kwota udzialu t-6dzkiego Domu Kultury we wsp6lorganizacji
wylonionego projektu byla ni2sza niz kwota wskazana pzez Instytucjq w zlo2onym wniosku.

7. Zesp6l przedkNada propozycje wybranych projekt6w oraz podzialu Srodk6w finansowych
Dyrektorowi t-DK, kt6ry podejmuje ostateczne decyle co do wyboru projekt6w kulturalnych do
wsp6lorganizaqi na terenie wojew6dztwa l6dzkiego i wysoko6ci przyznanych Srodkow.
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Przyjmuje siq nastqpuj4ce kryteria oceny przy rozpatrywaniu zlo2onych wniosk6w:
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1'Wynikinaboruzostanqopub|ikowanenastronach:www.|dk.|odz'p|,@
2. W naborze nie stosuje siq trybu odwolania.

3. W przypadku, kiedy Lodzki Dom Kultuty pzeznaczy na wsp6lorganizacjq wylonionego
projektu kwotq nihszqniz kwota wskazana pt,zez Instytucjq w zlo2onym wniosku, Instytucja
jest zobowiqzana do przedlo2enia aktualizacji - zalqcznik nr 2 - w ciqgu 7 dni

kalendarzowych od daty opublikowania listy rankingowej.

Lp.
Kryteria oceny Warto56

punktowa

1

Sp6jno56 koncepcji projektu z zaNo2ieniami konkursu tj dzialaniami
zwiqzanymi z promocjq i popularyzacjq tw6rczoSci, jak i samej postaci
kom oozvtora Stanislawa Moniuszki

0-30

2 Oryginalno66 i innowacyj no56 projektu
0-1 0

3 Liczba partner6w zaanga2owanych w realizacjq projektu
0-5

4
Organizacja dzialafi
edukacyjno-poznawczy
Moniuszki

artystyczno-kulturalnych majqcych charakter
zgodny z og6lnopolskimi obchodami Roku Q-20

5
Propagowanie dzialafi o charakterze integrujqcym lokalne spoleczno6ci,
opartych ma Swiadomo6ci wlasnej tozsamo6ci kulturowej (w tym
Swiadomo6ci tozsamoSci lokalnei, reqionalnei), inteqracia reqionu

0-15

6
Ocena oprawy medialnej, material6w informacyjnych i reklamowych
dotyczqcych realizacji projektu

0-1 0

7 Ocena relacji naklad finansowy- rezultal
0-1 0
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ZAWARCIE UMOVVY
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Pomiqdzy t-6dzkim Domem Kultury a Instytucjami wylonionymi w niniejszym naborze zostanie
podpisana umowa o wsp6lorg anizaqi projektu kulturalnego - wz6r zalqcznik nr 1.

lnstytucje wylonione w naborze, z kt6rymi zostanie podpisana umowa sq zobowiqzane do
przestrzegania ich wewnqtrznych uregulowah i procedur dotyczqcych zam6wieh publicznych
(m.in.: obowiqzujqcego w Instytucji beneficjenta regulaminu udzielania zam6wieh publicznych,
kt6rych warto56 nie przekraczawyra2onej w zlotych r6wnowarto5ci kwoty 30.000 euro).
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Instytucje wylonione w naborze mogA odstqpi6 od zawarcia umowy.

W przypadku odstqpienia od zawarcia umowy Instytucja ma obowiqzek pisemnie powiadomi6
Lodzki Dom Kultury o srlvojej decyzji w ciqgu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
informacji o wynikach naboru.

W przypadku odstqpienia Instytucji od zawarcia umowy i pisemnego powiadomienia
powiadomieniu o tym fakcie t-6dzkiego Domu Kultury, umowa o realizacjq projektu kulturalnego
moze zosta6 zawarta z kolejnym podmiotem z listy rankingowej.
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lnstytucje wyNonione w niniejszym naborze, z kt6rymi zawarto umowq na wsp6lorganizacjq
projektu kulturalnego, zobowiEzane sA zlo2y6,, w terminie okre6lonym w umowie, sprawozdanie
koicowe, ktorego wz6r stanowi zalqcznik nr 3.

L6dzki Dom Kultury ma prawo do przeprowadzenia kontroli realizacji postanowieri umowy.

lnstytucje, z kt6rymi zostanie podpisana umowa zobowiqzane sA do poddania siq kontroli
przeprowadzonej przezLodzki Dom Kultury w zakresie realizacji postanowief umowy. Kontrola
moze by6 przeprowadzona w trakcie orazpo zakohczeniu realizacji projektu.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowo5ci w realizacji umowy, L6dzki Dom Kultury w terminie
14 dni odzakoficzenia kontroli informuje na pi6mie o stwierdzonych uchybieniach, przekazujqc
lnstytucjiwnioski i zalecenia zmierzajqce do ich usuniqcia.
Po otrzymaniu wniosk6w i zaleceh pokontrolnych, Instytucja jest zobowiqzana w terminie
14 dni (od daty ich otrzymania) zawiadomi6 t-6dzki Dom Kultury o sposobie ich wykonania lub
przyczynach ich niewykonania.

Prawo kontroli przysluguje pracownikom upowaznionym przez Dyrektora t-6dzkiego Domu
Kultury zar6wno w siedzibie t-6dzkiego Domu Kultury, jak i w miejscu realizaqi projektu.
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