
 

 

 

 

 
 

 

ORGANIZATOR: 

Organizatorem Naboru Pomysłów do projektu „LOKALSY: Stwórz kulturę!” jest Miejski Dom Kultury 
„Bogucice – Zawodzie” z siedzibą przy ul. Markiefki 44A, 40 – 213 Katowice; tel. (32) 203 05 17, 
e-mail: sekretariat@mdkbogucice-zawodzie.pl, www.mdkbogucice-zawodzie.pl 

 

CEL: 

Celem przedsięwzięcia jest rozbudzenie i wzmocnienie aktywności społeczno – kulturalnej 
mieszkańców Katowic w oparciu o ich potencjał kulturotwórczy oraz diagnozę społeczną 
poprzedzającą procedurę naboru pomysłów, a w efekcie wybór i dofinansowanie najlepiej 
ocenionych inicjatyw. 

 

UCZESTNICY: 

Osobami uprawnionymi do złożenia swojego pomysłu są mieszkańcy Katowic, którzy ukończyli 13. 
rok życia. Do naboru mogą przystąpić zarówno osoby fizyczne, jak i grupy nieformalne. Nie ma 
możliwości zgłaszania pomysłów przez organizacje pozarządowe i instytucje podsiadające osobowość 
prawną. 

 

SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN ZGŁASZANIA: 

Pomysły należy zgłaszać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w 
terminie do 23 sierpnia 2020 r. (decyduje data wpływu). Dopuszcza się następujący sposób 
zgłoszenia: 

 papierowo w obu działach MDK (ul. Markiefki 44A i ul. Marcinkowskiego 13A), 

 mailowo (skan podpisanego formularza) na adres: dyrektor@mdkbogucice-zawodzie.pl. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Pomysły zgłoszone przez Wnioskodawców muszą być realizowane w obszarze kultury, w tym: 
edukacji kulturalnej, animacji społeczno – kulturalnej czy działalności artystycznej, a także 
obszarze edukacji, ekologii, rekreacji czy integracji społecznej, o ile łączą się lub wynikają z 
obszaru kultury. 

2. Pomysły te powinny ściśle korespondować z Rekomendacjami, będącymi częścią i efektem 
raportu diagnostycznego opracowanego przez badaczy – profesjonalistów. Rekomendacje 
stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 



3. Zgłaszane pomysły mogą być realizowane wyłącznie na terenie Bogucic lub Zawodzia na rzecz 
i z mieszkańcami zamieszkującymi te dzielnice, z zastrzeżeniem działań realizowanych poza 
w/w dzielnicami, jeśli wynika to ze specyfiki projektu i jest odpowiednio uzasadnione. 

4. Z uwagi na wyjątkową sytuację epidemiczną i trudną do przewidzenia w najbliższej 
przyszłości stacjonarną możliwość realizacji pomysłu, dopuszcza się realizacje poszczególnych 
inicjatyw w formie on – line, o ile zostaną one odpowiednio uzasadnione. 

5. Wskazane jest, aby w realizacji pomysłu nawiązać współpracę z podmiotem działającym w 
tychże dzielnicach (instytucją, organizacją, szkołą, itp.),  z zastrzeżeniem, że to nie podmiot 
ten jest wnioskodawcą projektu. 

6. Realizacja pomysłów może odbywać się w okresie od 1 września do 20 listopada 2020 r. 
7. Łączna pula dofinansowania wszystkich projektów wynosi 23 100,00 zł. 
8. Na realizację pomysłów możliwe jest uzyskanie finansowania w wysokości od 3 000,00 zł do 

7 000,00 zł. Ostateczna wysokość dofinansowania będzie zależna od wspólnej oceny 
pomysłów, racjonalizacji kosztów, możliwości uzyskania wsparcia rzeczowego, itp. 

9. W naborze przewidujemy wybór od 3 do 7 inicjatyw. 

 

OCENA POMYSŁÓW: 

1. Ocena pomysłów nastąpi w terminie pomiędzy 24 a 27 sierpnia 2020 r. O dokładnym 
terminie Wnioskodawcy zostaną poinformowani osobiście drogą telefoniczną. 

2. Ocena pomysłów będzie polegać na analizie pomysłu opisanego w formularzu oraz na 
publicznej, maksymalnie 5 – minutowej prezentacji danej inicjatywy przed komisją oceniającą 
(dopuszcza się uzupełnienie prezentacji dowolnymi materiałami czy narzędziami, które autor 
pomysłu uzna za potrzebne). 

3. W skład komisji oceniającej wejdą:  
a. Przedstawiciel Miejskiego Domu Kultury, 
b. Przedstawiciel Narodowego Centrum Kultury, 
c. Badacze – autorzy diagnozy społecznej, 
d. Wszyscy obecni na spotkaniu Wnioskodawcy – autorzy pomysłów. 

Taka procedura oceny pomysłów zapewnia maksymalną przejrzystość i obiektywizm w 
wyborze oraz partycypacyjność wszystkich zainteresowanych osób. 

4. Szczegółowy sposób dokonania oceny zostanie przedstawiony na spotkaniu. 
5. Podczas oceny zgłoszonych pomysłów możliwe będzie 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. 

 

KONSULTACJE: 

1. Wszelkich odpowiedzi na pytania potencjalnych wnioskodawców udzielają kierownicy 
działów „Bogucice” (32 203 05 17, wew. 2) i „Zawodzie” (32) 255 32 44 (wew. 206). 

2. W trakcie trwania naboru pomysłów w obu działach otwarty jest Punkt Konsultacyjny, w 
którym można uzyskać wsparcie i pomoc w sporządzaniu wniosku. Przed każdorazowym 
przybyciem do Punktu należy skontaktować się z kierownikiem danego działu telefonicznie i 
umówić na konkretny termin. 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

 
 



Załącznik nr 1 
do Regulaminu Naboru Pomysłów 
w projekcie „LOKALSY: Stwórz kulturę!” 

 

FORMULARZ WNIOSKU 

do Naboru Pomysłów w projekcie „LOKALSY: Stwórz kulturę!” 

 

TYTUŁ PROJEKTU 
 
…………………..…………………………………………………………………………………………………… 

WNIOSKODAWCA 

Imię i nazwisko / 
Nazwa grupy nieformalnej 

 

Telefon kontaktowy  

Adres e- mail  

OPIS PROJEKTU 

Termin realizacji projektu 
Wskaż zakres czasowy, jeśli projekt składa 
się z kilku działań, lub konkretną datę, jeśli 
jest wydarzeniem jednorazowym 

 

Miejsce / miejsca  realizacji projektu 
Wskaż dokładną lokalizację działań z 
podaniem ulicy i numeru domu. Jeśli Twój 
projekt zakłada wyjazdy poza miasto 
Katowice opisz również te lokalizacje. Jeśli 
projekt zakłada realizację zadań on – line 
napisz, że projekt będzie realizowany w 
przestrzeni internetowej z 
wykorzystaniem wskazanych kanałów 
komunikacji (Facebook, strona 
internetowa, YouTube, itp.). 

 

Cel projektu 
Wskaż w punktach, jakie cele spełnia Twój 
projekt oraz dlaczego jest on ważny dla 
mieszkańców Twojej dzielnicy. 

 



Zgodność z Rekomendacjami 
Wskaż, z którymi zapisami Rekomendacji, 
opracowanymi przez badaczy w ramach 
diagnozy społecznej, zgadza się Twój 
pomysł. Rekomendacje stanowią 
Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 

Grupa docelowa 
Określ, kto będzie odbiorcą Twojego 
pomysłu, do kogo kierujesz poszczególne 
działania, dlaczego ta konkretnie grupa 
powinna skorzystać z Twojego projektu. 

 

Opis poszczególnych zadań 
Opisz, co dokładnie chciałbyś / chciałabyś 
zrealizować. Jak wygląda Twój pomysł 
oraz etapy jego realizacji.  

 

Budżet projektu 
Wskaż, jakie koszty są niezbędne do 
poniesienia, aby zrealizować Twój pomysł. 
Na co trzeba przeznaczyć pieniądze. 
Poszczególne wydatki opisz w miarę 
możliwości rodzajem miary i ceną 
jednostkową. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z Regulaminem Naboru Pomysłów 
i w pełni akceptuję jego postanowienia. 

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
(Podpis Wnioskodawcy) 



Załącznik nr 2 
do Regulaminu Naboru Pomysłów 
w projekcie „LOKALSY: Stwórz kulturę!” 

 

REKOMENDACJE 
do projektu „LOKALSY: Stwórz kulturę!”  

 

1. Pomysły powstałe w trakcie warsztatów to dobra baza inspiracji dla 
inicjatyw lokalnych. Jeśli Twój pomysł czerpie inspirację z pomysłów 
stworzonych w trakcie warsztatów – wskaż to, opisując swoje 
działanie. Zachęcamy do łączenia różnych wątków, a liderów do 
współpracy oraz angażowania odbiorców już na etapie tworzenia 
pomysłów!  [http://www.mdkbogucice-zawodzie.pl/dk]  

2. Warto wspierać pomysły angażujące jednocześnie ludzi i organizacje z obu dzielnic – Bogucic oraz 

Zawodzia. Partnerstwo międzydzielnicowe to dobra okazja do wzmacniania społeczności obu 

dzielnic, a także do budowania potencjału na atrakcyjne aktywności społeczno-kulturalne w 

przyszłości. 

3. Warto wykorzystać działania społeczno-kulturalne w zderzaniu stereotypów o dzielnicach 

z rzeczywistością (np. stereotyp Starych Bogucic vs Nowych Bogucic; stereotyp ul. Cynkowej; itp.), 

a przez to podjąć próbę kreatywnego posłużenia się nimi. 

4. Kluby seniora to organizacje, które bardzo sprawnie funkcjonują w obu dzielnicach. Tworząc 

pomysły dla seniorów, w tym inicjatywy międzypokoleniowe, warto zaprosić do współpracy 

przedstawicieli tych klubów. 

5. Młodzież współtworząca Centrum Aktywności Lokalnej Zawodzie przy stowarzyszeniu Mocni 

Razem, to ekspercka grupa wolontariacka. Zachęcamy młodzież do programowania autorskiej 

inicjatywy oddolnej, a środowiska obu dzielnic do współpracy i angażowania wspomnianej grupy 

do działań międzydzielnicowych i międzypokoleniowych, tak by rozszerzać skalę ich działania, a 

długofalowo wesprzeć budowę podobnej grupy w Bogucicach. 

6. W spotkaniach warsztatowych uczestniczyły osoby z niepełnosprawnościami. Jeśli chcesz, by 

Twój pomysł był otwarty na osoby ze specjalnymi potrzebami, skonsultuj się z przedstawicielem 

MDK lub Pełnomocnikiem Prezydenta ds. osób Niepełnosprawnych w Katowicach – p. Bożeną 

Michałek: tel. 32 259 32 12 lub 32 259 32 07; e-mail: ps@katowice.eu;  

Katowice, ul. Rynek 1, VIII piętro, pok. 805A – zadzwoń wcześniej, by umówić się na wizytę!  

7. Rekomendujemy, by wydarzenia skierowane do mniejszości ukraińskiej były programowane w 

możliwie szerokim dialogu z przedstawicielami tej społeczności – zarówno bezpośrednim, jak i 

online (grupy mailowe, grupy FB, itp.). Marketing szeptany oraz szeroki dialog na etapie 

przygotowania pomysłu to klucz do tego, by zbudować zaufanie do inicjatywy oddolnej. 

8. Warto inwestować w wydarzenia włączające mniejszość ukraińską w inicjatywy oddolne, które 

nie są tworzone wyłącznie z myślą o tej grupie – szczególnie przy okazji działań 

międzypokoleniowych oraz działań skierowanych do dzieci i młodzieży, które dodatkowo mają 

silny walor integrujący. 

9. Warsztatowe spotkania online wymuszone były restrykcjami związanymi z pandemią. Na 

wypadek ponownego zaistnienia restrykcji, inicjatorzy lokalnych działań powinni być gotowi, by 

wydarzenia przenieść do sieci. Warto, by MDK oraz inicjatorzy, działając w porozumieniu ze sobą, 

byli gotowi wdrażać wybrane pomysły – również w przypadku dużego rygoru sanitarnego, w tym 

samoizolacji. 

http://www.mdkbogucice-zawodzie.pl/dk
mailto:ps@katowice.eu


Załącznik nr 3 
do Regulaminu Naboru Pomysłów 
w projekcie „LOKALSY: Stwórz kulturę!” 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY „BOGUCICE – ZAWODZIE” 
 
Niniejszą informację otrzymują Państwo w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej z dnia 14.05.2016 r.). 

 

Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych 

Administrator Danych 
Osobowych (ADO) 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury 
„Bogucice-Zawodzie” z siedzibą w Katowicach  
Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób: 
- listownie na adres: Katowice (40-213) ul. Markiefki 44a 
- poprzez e-mail: sekretariat@mdkbogucice-zawodzie.pl  
- telefonicznie: 32  203-05-17, 32  203-55-24 

Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych 
(IODO) 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  
Z Inspektorem możesz kontaktować się w następujący sposób: 
- listownie na adres: Katowice (40-213) ul. Markiefki 44a 
- poprzez e-mail: iodo@mdkbogucice-zawodzie.pl  

Cele przetwarzania 
Państwa danych 
osobowych 

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” będzie przetwarzał Państwa dane 
osobowe w celu realizacji Programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020” w 
sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższego celu. 
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

Podstawa prawna  Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” będzie przetwarzał Państwa dane 
osobowe na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

Okres przechowywania 
Państwa danych 
osobowych  

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Miejski Dom Kultury 
„Bogucice-Zawodzie” jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla 
którego zostały zebrane, lub w czasie określonym przepisami prawa. Po 
spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane 
jedynie w celach archiwalnych, przez okres określony przepisami prawa. 

Odbiorcy danych 
osobowych  

Państwa dane osobowe będą udostępniane jedynie: 
- osobie, której dane dotyczą, 
- podmiotom na mocy przepisów prawa. 

Państwa prawa 
związane z 
przetwarzaniem danych 
osobowych 

Przysługują Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
- prawo do wycofania zgody, 
- prawo dostępu do swoich danych, 
- prawo do usunięcia Państwa danych osobowych, 
- prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, 
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Prawo wniesienia skargi Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

mailto:sekretariat@mdkbogucice-zawodzie.pl
mailto:iodo@mdkbogucice-zawodzie.pl

