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Skierniewice, 4 lutego 2019 roku 
 

 
Konkurs „Małe Granty Kultury” – edycja IV – 2019 

 

REGULAMIN 

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

projektów kulturalnych. W 2019 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 

1 kwietnia 2019 roku i kończą nie później niż 30 listopada 2019 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” jedna osoba / jeden podmiot może złożyć jedną ofertę / jeden pomysł 

na jeden projekt. 

7. Konkursowi „Małe Granty Kultury” – edycja IV – 2019 nie towarzyszą dodatkowe formularze wniosków, 

których wypełnienie i dostarczenie do Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach jest konieczne.  

Osoby lub przedstawiciele podmiotów, które będą chciały przystąpić do konkursu proszone są o kontakt  

z Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach (e-mail. sekretariat@cekis.pl lub tel. +48 46 833 24 12) celem 

umówienia spotkania, na którym będą mogły przedstawić swój pomysł na projekt. Forma prezentacji 

projektu jest dowolna, np. ustne przedsiewnie pomysłu, prezentacja multimedialna, plakat lub inna forma 

plastyczna, muzyczna, artystyczna, itp. W spotkaniu każdorazowo udział weźmie dwóch pracowników 

merytorycznych Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, którzy po przedstawieniu pomysłu na projekt 

wypełnią Kartę pomysłu, stanowiącą Załącznik na 1 do Regulaminu. 

8. Pomysły na projekty należy zaprezentować w nieprzekraczalnym terminie 28 lutego 2019 roku,  

do godz. 14:00 

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
mailto:sekretariat@cekis.pl
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9. Komisję Konkursową oceniającą pomysły na projekty 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. 

10. Złożone pomysły na projekty podlegają ocenie merytorycznej. Kryteriami oceny merytorycznej 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 planowanych wydatków i nakładów finansowych w odniesieniu do 

proponowanego działania. 

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

Wnioskodawcę działań oraz projekty stanowiące próbę sfinansowania stałej / statutowej działalności 

Wnioskodawcy.  

12. Rozstrzygnięcie konkursu „Małe Granty Kultury” nastąpi w dniu 18 marca 2019 roku. Wyniki zostaną 

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

13. Od rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej nie przysługuje możliwość odwołania. 

14. Komisja Konkursowa może przyjąć projekt do realizacji warunkowo – zmienić wysokość wnioskowanej 

kwoty i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty – przedstawionego pomysłu na projekt.  

W tej sytuacji Wnioskodawca ma 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników na akceptację propozycji. 

W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach odwołuje 

złożoną ofertę. 

15. 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 stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.  

16. 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 3 do Regulaminu.   

17. 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

