
REGULAMIN KONKURSU NA PRZYZNANIE GRANTÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU

KULTURALNEGO „PRZESTRZEŃ KULTURY – OŁAWA 2022”

1. Centrum  Sztuki  w  Oławie  we  współpracy  z  Urzędem  Miejskim  Oławy  ogłasza  konkurs

pn. „PRZESTRZEŃ KULTURY – OŁAWA 2022”, na finansową dotację autorskich projektów

kulturalnych.  Łączna  pula  możliwych  do  przyznania  grantów  wynosi  30.000  zł  brutto

(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 groszy).  

2. Celem konkursu jest wsparcie działalności artystycznej, poprzez udzielenie grantu – dla pod-

miotów  lub  osób,  które  zajmują  się  działalnością  z  zakresu  kultury  i  sztuki  –  służącego

umożliwieniu realizacji autorskich projektów na rzecz lokalnej społeczności, dostarczających

rozrywki kulturalnej w otwartej przestrzeni miejskiej.

3. W  konkursie  mogą  uczestniczyć:  organizacje  pozarządowe,  podmioty  gospodarcze

o  działalności  kulturalnej  i  osoby  fizyczne,  które  chciałyby  zrealizować  swoje  projekty

artystyczne w przestrzeni miejskiej Oławy.

4. W konkursie gratyfikowane będą autorskie projekty, wykorzystujące przestrzeń miejską Oławy

dla działań artystycznych i kulturalnych, dotyczące:

a. upowszechniania  kultury  poprzez  przygotowanie  i  realizację  wydarzeń  artystycznych

ze wszystkich dziedzin kultury i  sztuki  (w tym: monodramów, performance'ów, pokazów,

animacji, warsztatów, wystaw, kameralnych koncertów muzycznych, etc.),

b. promowania twórczości artystycznej,

c. zapewnienia mieszkańcom Oławy kulturalnej rozrywki.

5. Termin realizacji  działań konkursowych obejmuje okres od  8 lipca do 28 sierpnia 2022 r.

Planując działania projektowe, Uczestnik Konkursu musi wziąć pod uwagę kalendarz imprez

organizowanych przez Centrum Sztuki w Oławie – celem uniknięcia nakładania się wydarzeń.

Centrum Sztuki w Oławie wyłącza możliwość realizacji wyłonionych projektów we wskazanych

przez siebie terminach.

6. Konkurs  zorientowany jest  na  małe  projekty  kulturalne,  wykorzystujące  do  swoich  działań

przestrzeń miejską Oławy, miejsce do wyboru - Rynek Miejski lub Teren zielony przy Ośrodku

Kultury lub Park Miejski (przy Dworcu PKP). 

7. Uczestnik Konkursu może złożyć jedną ofertę.

8. Organizator przewiduje podpisanie umowy zlecenia z Uczestnikiem Konkursu, którego projekt

zostanie wybrany,  na podstawie której  Uczestnik Konkursu wystawi  rachunek bądź fakturę

VAT na przyznaną kwotę grantu.  Organizator dopuszcza możliwość realizacji  kilku różnych

projektów, których łączna suma nie przekroczy kwoty 30 000 zł brutto. 



9. W  celu  przystąpienia  do  Konkursu  należy  wypełnić  Kartę  zgłoszenia  (Zał.  nr  1

do niniejszego Regulaminu) i przesłać ją drogą elektroniczną (e-mail:  zg@kultura.olawa.pl).

Do wniosku dopuszcza się załączenie dokumentacji fotograficznej (jak: .png., .jpg. .jpeg) bądź

video (popularne formaty cyfrowe takie jak:  .avi,  .mp4,  .mov,  .mpeg, .wma),  linki  do stron

społecznościowych,  zawierających  zarejestrowane  fragmenty  twórczości. Projekt  musi

zawierać: koncepcję i ideę przedsięwzięcia oraz zaplanowane działania i wiążące się z nimi

wydatki.  Na  podstawie  zgłoszeń  wyłonione  zostaną  najciekawsze  pomysły,  a  ich  Autorzy

zostaną poinformowani

o  sprawach  organizacyjnych,  dotyczących  szczegółowych  warunków  realizacji  projektów,

potwierdzonych umową na realizację Projektu.

10. Pomysły  należy  przesłać  do  Centrum  Sztuki  w  Oławie  na  wskazany  adres  e-mail

w nieprzekraczalnym terminie 30 maja 2022 r., do godz. 14:00. 

11. Złożone  projekty  oceni  Komisja  Konkursowa  powołana  przez  Dyrektora  Centrum  Sztuki

w  Oławie.

12. Złożone projekty podlegają ocenie merytorycznej, wg kryteriów:

a) atrakcyjność artystyczna projektu,

b) innowacyjność i oryginalność projektu,

c) zgodność z priorytetami Konkursu (określonymi w punkcie 4. niniejszego Regulaminu),

d) dobór charakteru działań do miejsca, w którym projekt zostanie zrealizowany;

e) zasadność  planowanych  wydatków  i  nakładów  finansowych,  w  odniesieniu

do proponowanego działania.

13. Budżet  projektu  Uczestnika  Konkursu  powinien  zawierać  wszystkie  koszty  jego  realizacji.

Centrum  Sztuki  w  Oławie,  przyznając  grant  o  określonej  wysokości,  nie  przewiduje

dodatkowego  wsparcia  rzeczowego,  materialnego  lub  finansowego.  Uczestnik  Konkursu,

w ramach przyznanego grantu,  bierze na siebie odpowiedzialność za całokształt  realizacji

projektu, w tym:

a) zakup narzędzi i materiałów,

b) wynajem usług i sprzętów potrzebnych do przeprowadzenia wydarzenia, np. nagłośnienie, 

oświetlenie z obsługą techniczną, zaplecze sanitarne (jeśli wymagane),

c) wszelkie honoraria i opłaty licencyjne,

d) promocję wydarzenia, minimum 14 dni przed terminem jego realizacji (w tym utworzenie 

wydarzenia na FB i oznaczenie Centrum Sztuki w Oławie jako współorganizatora).

Centrum Sztuki w Oławie, wspólnie z Urzędem Miejskim Oławy, zapewnia ze swojej strony 

wsparcie promocyjne gratyfikowanego wydarzenia na stronie internetowej, profilach Facebook

oraz portalach internetowych lokalnych mediów.
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14. Komisja  Konkursowa  -  w  uzasadnionych  przypadkach  -  zastrzega  sobie  prawo

do zmiany wysokości  przyznanego  grantu,  informując  o  tym Uczestnika  Konkursu w celu

uzyskania porozumienia w w/w kwestii.

15. Wyniki  konkursu zostaną ogłoszone w dniu 07.06.2022 r.  na stronie internetowej  Centrum

Sztuki w Oławie: kultura.olawa.pl i na profilu facebook.pl/kultura.olawa.

16. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje możliwość odwołania.

17. Warunki  oraz terminy realizacji  zadania,  jego finansowania i  rozliczania,  regulować będzie

umowa zawarta pomiędzy Centrum Sztuki  w Oławie a wybranymi Uczestnikami Konkursu.

Zadanie winno być realizowane zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami

i przepisami prawnymi.

18. Centrum  Sztuki  w  Oławie  zastrzega  sobie  możliwość  nanoszenia  zmian  w  niniejszym

Regulaminie,  w  tym:  odwołania  Konkursu  bez  podania  przyczyny,  zmiany  wysokości

planowanego budżetu konkursu,  przesunięcia terminu składania ofert  oraz zmiany terminu

zakończenia postępowania konkursowego.

19. Zgodnie  z  rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27

kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  przetwarzaniem  danych

osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy

95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119/1 z 4.5.2016, Administratorem danych osobowych uczestników

Konkursu jest instytucja kultury Centrum Sztuki w  Oławie, ul. Młyńska 3, 55-200 Oława.

20. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  dla  wzięcia  udziału  

w  konkursie.  Dane  osobowe  będą przetwarzane  w  celu  realizacji  praw  i  obowiązków

wynikających z realizacji Konkursu „PRZESTRZEŃ KULTURY 2022”. 

21. Podstawa prawna przetwarzania  danych  osobowych  jest  prawnie  uzasadniony  interes

Administratora  danych,  jakim  jest  organizacja  Konkursu  -  art.  6  ust.  1  lit.  f)  RODO.  

W przypadku zawarcia umowy z  Uczestnikiem Konkursu, którego projekt zostanie wybrany

podstawą przetwarzania danych jest:

a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. dane osobowe niezbędne są do zawarcia umowy;

b) art.  6 ust.  1 lit.  c)  RODO, tj.  ciąży na Centrum Sztuki  w Oławie  obowiązek prawny,

zwłaszcza związany z rachunkowością.

22. Dane osobowe udostępnione dla potrzeb Konkursu  będą przetwarzane przez okres trwania

Konkursu,  a  następnie  przez  okres  przedawnienia  roszczeń związanych  z  udziałem

w  Konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń. Dane osobowe niezbędne do

zawarcia  umowy  będą  przechowywane  w  okresie  obowiązywania  umowy  oraz  po  jej

rozwiązaniu  przez  okres  wymagany  przepisami  prawa,  tj.  nie  dłużej  niż  6  lat  po  jej

zakończeniu,  jednakże  po  wygaśnięciu  umowy  przetwarzanie  będzie  wyłącznie  w  celach



archiwalnych, podatkowych i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

23. Każdy,  kto  podał  Centrum  Sztuki  swoje  dane  osobowe,  ma  prawo  do  żądania dostępu

do  swoich  danych  osobowych,  sprostowania  danych,  usunięcia  danych,  ograniczenia

przetwarzania  danych,  przenoszenia  danych.  Prawa,  o  których mowa powyżej,  mogaą byćć

wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku: w formie pisemnej, na adres: Centrum

Sztuki  w  Oławie,  ul  Młyńska  3,  55-200  Oława,  lub  droga  e-mail  na  adres:

 iod@kultura.olawa.pl.

24. W przypadku uznania,  iż przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Sztuki  narusza

przepisy prawa, w szczególności postanowienia RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

25. Centrum Sztuki jako administrator danych osobowych, powołał Inspektora Ochrony Danych

Osobowych,  z  którym można sięą  kontaktowaćć pisemnie  na adres  Organizatora  lub  droga

elektroniczna na adres email: iod@kultura.olawa.pl.

26. Udział w Konkursie oznacza ze strony Uczestnika Konkursu pełną akceptację postanowień

niniejszego Regulaminu.
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