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Skierniewice, 9 lutego 2018 roku 
 

 
Konkurs „Małe Granty Kultury” – edycja III – 2018 

 

REGULAMIN 

 
 
1. Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach ogłasza konkurs „Małe Granty Kultury” na wsparcie autorskich 

projektów kulturalnych. Budżet konkursu w 2018 roku wynosi 20 000 zł. W 2018 roku maksymalne 

dofinansowanie pojedynczego projektu wynosić będzie 4 000 zł. 

2. Celem konkursu „Małe Granty Kultury” jest nawiązanie współpracy oraz budowa relacji partnerskich  

i form współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i osobami fizycznymi 

a Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach – poprzez wspieranie autorskich projektów z dziedziny kultury. 

3. W konkursie „Małe Granty Kultury” mogą uczestniczyć: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne  

i osoby fizyczne, które chciałyby realizować autorskie projekty kulturalne na terenie Skierniewic i na rzecz 

mieszkańców Skierniewic. 

4. W konkursie „Małe Granty Kultury” wspierane będą autorskie projekty kulturalne dotyczące: 

a) upowszechniania kultury poprzez przygotowanie i realizację wydarzeń artystycznych ze wszystkich 

dziedzin sztuki (w szczególności: spektakli, konkursów, przeglądów, spotkań, warsztatów, wystaw, 

koncertów, etc); 

b) edukacji kulturalnej i artystycznej dzieci i młodzieży; 

c) wspierania amatorskiej twórczości artystycznej; 

d) upowszechniania wartości patriotycznych oraz podtrzymywania tradycji narodowej, obywatelskiej  

i kulturowej; 

e) wykorzystania przestrzeni miejskiej dla sztuki. 

5. Do konkursu „Małe Granty Kultury” mogą być składane projekty, które rozpoczynają się nie wcześniej niż 

3 kwietnia 2018 roku i kończą nie później niż 30 listopada 2018 roku. Planując działania projektowe 

Wnioskodawca musi wziąć pod uwagę kalendarz imprez organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki 

w Skierniewicach – celem uniknięcia nakładania się wydarzeń.  

6. W konkursie „Małe Granty Kultury” jeden Wnioskodawca może złożyć jedną ofertę na jeden projekt.  

7. Kosztorys projektu zostanie uznany jedynie wtedy, gdy będzie bezpośrednio związany  

z realizowanym zadaniem. Musi być możliwy do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz racjonalnie 

skalkulowany w oparciu o ceny rynkowe. Koszty kwalifikowane obejmują:  

a) koszty osobowe – honoraria i umowy cywilno-prawne zawarte z realizatorami i wykonawcami zadania. 

Koszty osobowe nie mogą przekraczać 70 % wnioskowanego dofinansowania; 

b) koszty obsługi projektu – koszty obsługi wydarzeń artystycznych i przedsięwzięć; 

c) koszty zakupu materiałów; 

d) koszty wynajmu i obsługi niezbędnego sprzętu; 

e) nagrody rzeczowe dla Beneficjentów w konkursach itp.; 

f) koszty związane z promocją, informacją i reklamą (np. druk broszur, folderów, plakatów).  

http://lok.art.pl/wp-content/uploads/2016/01/male_granty2016_regulamin.pdf#page=1
http://lok.art.pl/wp-content/uploads/2016/01/male_granty2016_regulamin.pdf#page=1


 

 2 

8. Wniosek powinien być złożony na formularzu stanowiącym załącznik na 1 do Regulaminu i wypełniony na 

komputerze.  

9. Organizacje posiadające osobowość prawną do wniosku dołączają aktualny statut oraz kopię aktualnego 

wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego. 

10. Co do zasady postepowanie konkursowe jest jawne, bowiem Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, 

jako osoba prawna samorządu terytorialnego wykonująca zadania publiczne i finansowana ze środków 

publicznych, mieści się w zakresie podmiotowym stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

W związku z powyższym w trybie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 11 

ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do wniosku Wnioskodawca jednak może załączyć 

oświadczenie o zastrzeżeniu informacji poufnych: informacji niejawnych lub innych tajemnic prawnie 

chronionych, prywatności osoby fizycznej, bądź, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wraz  

z uprawdopodobnieniem okoliczności, że przekazanie, ujawnienie bądź wykorzystanie wskazanych 

informacji, zagraża lub narusza interes Wnioskodawcy. Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach 

rozpatrując wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie jest bezwzględnie związane ww. 

zastrzeżeniem. Wzór nieobowiązkowego oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.   

11. Oferty (wniosek w formie papierowej i zapisany na płycie CD lub DVD w formacie edytowalnym MS Office 

Word lub Apache OpenOffice) w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Małe Granty Kultury” należy składać  

w Sekretariacie:  

 
Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach 
ul. Reymonta 33 
96-100 Skierniewice 
 
w nieprzekraczalnym terminie 1 marca 2018 roku, do godz. 14:00. 

 

12. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową 

decyduje data stempla pocztowego. 

13. Komisję Konkursową powołuje Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach spośród pracowników 

instytucji. Na czele Komisji Konkursowej stoi przewodniczący wybrany spośród jej składu. Dyrektor 

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach bierze udział w pracach Komisji Konkursowej  

i zatwierdza jej ustalenia. 

14. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Ocena formalna polega na sprawdzeniu 

kompletności i prawidłowości oferty. Kryteriami oceny merytorycznej złożonych projektów będą: 

oryginalność projektu, zgodność z priorytetami konkursu (określonymi w punkcie 4 Regulaminu), 

innowacyjność projektu z perspektywy Wnioskodawcy, jak i społeczności lokalnej, zakres interakcji ze 

społecznością lokalną oraz zasadność kosztorysu w odniesieniu do proponowanego działania. 

15. Na dofinansowanie nie mogą liczyć projekty stanowiące powielenie wcześniej realizowanych przez 

Wnioskodawcę działań oraz projekty stanowiące próbę sfinansowania stałej / statutowej działalności 

Wnioskodawcy.  

16. Rozstrzygnięcie konkursu „Małe Granty Kultury” nastąpi w dniu 22 marca 2018 roku. Wyniki zostaną 

ogłoszone na stronie internetowej Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach: www.cekis.pl.  

17. Od rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej nie przysługuje możliwość odwołania. 

http://www.cekis.pl/
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18. Komisja Konkursowa może przyjąć projekt do realizacji warunkowo – zmienić wysokość przyznanej kwoty 

i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga 

zaktualizowania przez Wnioskodawcę kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania. W tej sytuacji 

Wnioskodawca ma 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników na uaktualnienie kosztorysu, 

harmonogramu i podpisanie umowy. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku Centrum Kultury 

i Sztuki w Skierniewicach odwołuje złożoną ofertę. 

19. Warunki oraz terminy realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadania regulować będą umowy 

zawarte pomiędzy Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, a wybranymi Wnioskodawcami. Zadanie 

winno być realizowane zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami 

prawnymi. Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej 

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach: www.cekis.pl.  

20. Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach zastrzega sobie możliwość nanoszenia zmian w Regulaminie, 

w tym: odwołania konkursu bez podania przyczyny, zmiany wysokości planowanego budżetu konkursu, 

przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego.  

 

 

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu „Małe Granty Kultury” prosimy kierować mailowo na adres: 

adam.michalak@cekis.pl lub telefonicznie +48 570 699 155.  

http://www.cekis.pl/
mailto:adam.michalak@cekis.pl

