
Regulamin Konkursu na realizację inicjatyw lokalnych

 w ramach projektu "Firlej Zaprasza"

Projekt  "Firlej  Zaprasza"  jest  realizowany  przez  Ośrodek  Działań  Artystycznych  Firlej  i  jest

współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Dom Kultury +

Inicjatywy Lokalne 2017."

Podsumowanie spotkań osiedlowych (wstępne wyniki diagnozy)

Ogłoszenie  konkursu  na  inicjatywy  lokalne  poprzadzały  cztery  osiedlowe  spotkania  w Ośrodku

Działań Artystycznych Firlej  o charakterze warsztatowo-organizacyjnym, których głównym celem

było  nawiązanie  partnerstw  lokalnych  oraz  przeprowadzenie  diagnozy  potrzeb  kulturalnych

w okolicy Ośrodka (osiedla: Przedmieście Świdnickie, Grabiszyn-Grabiszynek, Gajowice). Spotkania

osiedlowe odbyły się w następujących dniach: 21.03, 28.03, 4.04, 11.04. 2017 r.

***

Tym, co powtarzało się najczęściej w wypowiedziach uczestników przeprowadzonych działań i spo-

tkań to brak niskobudżetowej, przystępnej oferty kulturalnej dostępnej lokalnie na naszym osiedlu,

adresowanej do jego mieszkańców. Mieszkańcy chętnie korzystają z kultury wysokiej  w ramach

oferty kulturalnej w centrum miasta, nie widzą więc potrzeby powielania tego typu oferty na osie-

dlu, oczekują za to wydarzeń niskobudżetowych, cyklicznych, pozwalających na nawiązywanie rela-

cji i integrację oraz na rozwijanie własnych twórczych pasji i dzielenie się nimi z sąsiadami. Zaanga-

żowanie lokalnych podmiotów w działania przeprowadzone w ramach diagnozy oraz atmosfera

i  przebieg  poszczególnych  spotkań  wskazują  wyraźnie  na  duży  potencjał
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i doskonałe warunki do tworzenia lokalnych partnerstw i kooperacji, w których ODA Firlej ma szan-

sę pełnić rolę „punktu kontaktowego” pomiędzy mieszkańcami pobliskich osiedli a organizacjami,

instytucjami i osobami chcącymi realizować działania kulturalne na tym obszarze. 

Mieszkańcy chcieliby włączyć się realizowanie inicjatyw, których celem będzie:

• integracja mieszkańców;

• angażowanie różnych grup wiekowych;

• budowanie poczucia lokalnej wspólnoty;

• inicjowanie lokalnych partnerstw;

• aktywizacja twórcza i społeczna mieszkańców;

• odwoływanie się do wspólnych wartości, lokalnej historii i kolorytu;

• wykorzystywanie ciekawych miejsc na obszarze osiedla;

• zwiększenie możliwości regularnego uczestnictwa w kulturze.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na inicjatywy lokalne „Firlej

Zaprasza”.

2. Organizatorem  konkursu  jest  Ośrodek  Działań  Artystycznych  Firlej  mieszczący  się  we

Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 56 zwany w dalszej części regulaminu Organizatorem.

3. Zasady  ujęte  w  regulaminie  konkursu  zostały  wypracowane  wspólnie  z  uczestnikami

spotkań osiedlowych podczas jednego ze spotkań w Ośrodku Działań Artystycznych Firlej.
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4. Konkurs  ma  na  celu  wyłonienie  najciekawszych  propozycji  na  inicjatywy  lokalne,  które

zostaną  zrealizowane  na  terenie  osiedli  skupionych  wokół  ODA  Firlej  (Przedmieście

Świdnickie, Grabiszyn-Grabiszynek, Gajowice).

5. Konkurs zakłada przyznanie od 3 do 7 dotacji na realizację inicjatyw, na które przeznaczona

jest ogólna pula finansowa 22 000 PLN. (maksymalna kwota, o którą można wnioskować na

jedną inicjatywę to 7 300 PLN )

6. Wnioski konkursowe należy składać w terminie  od 5.06.2017 r. do 21.06.2017 r. w formie

papierowej lub elektronicznej. 

7. Formularz  konkursowy dostępny jest  w wersji  papierowej  w biurze Organizatora (w dni

powszednie w godz. od 9:00 do 15:00, ul Grabiszyńska 56) oraz w Kawiarni Sąsiedzkiej w

Firleju  (w godz.  otwarcia  kawiarni).  Formularz  w wersji  online  dostępny jest  na  stronie

Organizatora: www.firlej.wroc.pl w zakładce "Firlej Zaprasza".

§ 2 Uczestnicy konkursu

1. Autorami  składającymi  wnioski  konkursowe  mogą  być:  grupy  nieformalne  złożone

z minimum dwóch osób, organizacje pozarządowe, kluby sportowe, szkoły i  przedszkola.

2. Warunkiem  przystąpienia  do  konkursu  jest  związek  autorów  inicjatyw  z  sąsiadującymi

z ODA Firlej osiedlami (Przedmieście Świdnickie, Grabiszyn-Grabiszynek, Gajowice).

3. W przypadku niezamieszkiwania lub nieprowadzenia działalności  na obszarze skupionym

wokół ODA Firlej, istnieje możliwość umotywowania i udokumentowania swojego związku

z osiedlami skupionymi wokół ODA Firlej.
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4. Autorzy  składajacy  inicjatywy,  uprawnieni  do  udziału  w  konkursie  mogą  zgłosić

maksymalnie dwie inicjatywy.

§3  Zasady udzielania wsparcia

1. Aby wziąć udział w konkursie należy w podanym terminie dostarczyć do biura Organizatora

wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (w przypadku przesyłania formularza drogą

elektroniczną,  należy  wysłać  podpisany  i  zeskanowany  formularz  na  adres:

konkurs@firlej.wroc.pl)

2. Kartę zgłoszeniową należy przesłać  drogą elektroniczną do dnia  21.06.2017  r.  (do godz.

23:59) lub dostarczyć ją do biura Organizatora w formie papierowej do godz. 16:00. 

3. Zwycięskie projekty należy zrealizować w terminie od 1.09.2017 r. do 15.11.2017 r.

4. Wyniki  konkursu zostaną ogłoszone do 30.06.2017 r.  i  zostaną opublikowane na stronie

internetowej  www.firlej.wroc.pl,  a  także  na  profilach  społecznościowych  powiązanych

z Ośrodkiem. Autorzy zwycięskich pomysłów zostaną powiadomieni o otrzymaniu dotacji

drogą mailową oraz telefoniczną.

5. Zgłaszane inicjatywy muszą mieć charakter kulturalny, artystyczny,  edukacyjno-kulturalny

lub kulturalno-społeczny.

6. Preferowane  będą  inicjatywy  z  możliwością  późniejszej  kontynuacji  o  charakterze:

prospołecznym, obywatelskim, międzypokoleniowym, a także integracyjnym.
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§ 4 Wybór zgłaszanych inicjatyw

1. O  wyborze  zwycięskich  inicjatyw  decydować  będzie  jury  złożone  z  przedstawicieli

nadesłanych  projektów  oraz  jednego  przedstawiciela  ODA  Firlej.  Wybór  zwycięskich

inicjatyw  odbędzie  się  poprzez  wspólne  głosowanie,  a  każda  osoba  głosująca  będzie

dysponować jednym głosem, który odda na jedną inicjatywę.

2. W skład osób głosujących i  wybierających  inicjatywy wchodzić  będzie  po jednej  osobie

z każdego zgłoszonego projektu oraz jeden przedstawiciel  ODA Firlej,  który dysponować

będzie również jednym głosem.

3. Termin głosowania jury zostanie ustalony po zakończeniu naboru projektów, a głosowanie

będzie musiało odbyć się najpóźniej 29.06.2017 r. w siedzibie Organizatora.

4. Opisy nadesłanych inicjatyw zostaną po zakończeniu naboru rozesłane drogą mailową do

wszystkich autorów inicjatyw, w celu zapoznania się pozostałymi projektami, a także będą

dostępne w biurze Organizatora.

5. Autorzy  (przedstawiciele)  zgłoszonych  inicjatyw  nie  będą  mogli  głosować  na  własne

projekty.

6. Przedstawiciele  inicjatyw  będą  mieć  możliwość  do  krótkiego  przedstawienia  swojego

projektu  pozostałym  członkom  jury  w  dniu  obrad  przed  przystąpieniem

do głosowania.
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§ 5 Realizacja projektu

1. Ośrodek Działań Artystycznych Firlej przez cały czas trwania realizowanych inicjatyw będzie

służyć wsparciem merytorycznym i organizacyjnym.

2. Z  osobami  odpowiedzialnymi  za  realizację  zwycięskich  projektów  Organizator  podpisze

umowę o współpracy.

§ 6 Postanowienia Końcowe

1. Autorzy  zwycięskich  projektów  wyrażają  zgodę  na  możliwość  fotografowania  oraz

filmowania realizowanych inicjatyw w celu archiwizacyjnym oraz promocyjnym.

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
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