
      

REGULAMIN NABORU NA INICJATYWY LOKALNE  

W RAMACH PROJEKTU „BIBLIOTEKA POZA BIBLIOTEKĄ” 

 

ORGANIZATOR 

Organizatorem i koordynatorem naboru inicjatyw lokalnych pt. „Biblioteka poza biblioteką”, zwanego 

w dalszej części Regulaminu „Naborem” jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Teodora Heneczka  

w Piekarach Śląskich z siedzibą przy ul. Kalwaryjskiej 62D, 41-940 Piekary Śląskie. Nabór inicjatyw jest 

częścią projektu „Biblioteka poza biblioteką” realizowanego w ramach Kierunku interwencji 4.1 BLISKO 

– Biblioteka / Lokalność / Inicjatywy / Społeczność / Kooperacja / Oddolność Priorytet 4 Narodowego 

programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025, którego operatorem jest Narodowe Centrum 

Kultury  

CEL 

Celem naboru jest wzmocnienie potencjału Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Teodora Heneczka  

w Piekarach Śląskich jako instytucji jednoczącej społeczność lokalną, poprzez angażowanie jej  

w aktywne uczestnictwo w działaniach kulturalnych i promujących czytelnictwo.  

ADRESACI 

1. Nabór inicjatyw adresowany jest do osób zameldowanych na terenie Gminy Piekary Śląskie 

oraz podmiotów działających na jej terenie: 

a) osób indywidualnych (animatorów, artystów, hobbystów, pasjonatów i in.) od 16. roku 

życia 

b) grup nieformalnych (składających się z min. 2 osób od 16. roku życia) 

c) grup formalnych (stowarzyszenia, kluby, związki itd.). 

2. Jeden Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. 

3. Wnioskodawcą nie mogą być pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Teodora Heneczka 

w Piekarach Śląskich oraz członkowie ich rodzin. 

4. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest posiadać kartę biblioteczną 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich. Zapisanie się do biblioteki jest bezpłatne.  

5. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekunów prawnych na udział  

w naborze oraz ewentualną realizację inicjatywy, dołączoną do składanego wniosku. 

INFORMACJE O BUDŻECIE 

1. Inicjatywy będą finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Kierunku 

interwencji 4.1 BLISKO – Biblioteka / Lokalność / Inicjatywy / Społeczność / Kooperacja / 

Oddolność Priorytet 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. 

2. W ramach naboru dofinansowanie otrzymają minimum 2 inicjatywy lokalne. 

3. Minimalna kwota o jaką można się ubiegać to 3 tysiące złotych brutto. Maksymalna kwota to 

12 tysięcy złotych brutto. 

4. Wszelkie wydatki będą realizowane i księgowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. 

Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich w ścisłej współpracy z beneficjentami. 

 

 



      

HARMONOGRAM NABORU I REALIZACJI INICJATYW 

1. Termin składania wniosków upływa 20 maja 2022 roku. 

2. Wybór inicjatyw nastąpi do 31 maja 2022 roku. 

3. Podanie do publicznej wiadomości wyniku naboru inicjatyw nastąpi 1 czerwca 2022 roku na 

stronie internetowej biblioteki oraz w mediach społecznościowych. 

4. Na realizację wybranych w naborze inicjatyw beneficjenci będą mieli czas do 15 października 

2022 roku.  

ZASADY ZGŁASZANIA INICJATYW 

1. W celu zgłoszenia inicjatywy lokalnej należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go 

do Biblioteki w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2022: 

a) w formie papierowej (osobiście lub pocztą) na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. 

Teodora Heneczka, ul. Kalwaryjska 62D, 41-940 Piekary Śląskie w kopercie z adnotacją 

„Biblioteka poza biblioteką – Inicjatywa lokalna” 

b) lub mailowo (skan wypełnionego i podpisanego formularza i załączników) na adres: 

bc@biblioteka.piekary.pl  

2. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć podpisane załączniki: 

- Klauzula informacyjna (Zał. 2) 

- Oświadczenie uczestnika (Zał. 3 lub Zał. 4). 

3. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Wniosek powinien być wypełniony na komputerze.  

5. Rozpatrywane będą tylko wnioski zgłoszone na oryginalnym formularzu zgłoszeniowym  

(Zał. 1). 

OCENA ZGŁOSZONYCH INICJATYW 

1. Zgłoszone inicjatywy lokalne poddane zostaną ocenie formalnej i merytorycznej 

przeprowadzonej przez komisję w oparciu o następujące kryteria: 

a) terminowe zgłoszenie wniosku 

b) złożenie wniosku na odpowiednim formularzu, jego czytelność i kompletność 

c) realizacja inicjatywy w regulaminowym terminie  

d) zakłada współpracę z Miejska Biblioteką Publiczną im. Teodora Heneczka w Piekarach 

Śląskich 

e) skierowany jest do mieszkańców Gminy Piekary Śląskie i realizowany jest na jej terenie 

f) posiada dobrze zaplanowane działania, skierowane do konkretnej grupy odbiorców 

g) inicjatywy promujące literaturę, książki, rozwój czytelnictwa oraz kultury i edukacji 

h) inicjatywa nie może mieć charakteru komercyjnego (od uczestników nie mogą być 

pobierane żadne opłaty) 

i) wydatki związane z realizacją projektu inicjatywy muszą spełniać warunek kosztu 

kwalifikowanego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego regulaminu. 

REALIZACJA INICJATYW 

1. Inicjatywy muszą być zrealizowane w terminie do 15 października 2022 r. 

2. Zaplanowane wydatki muszą być niezbędne do realizacji inicjatywy i zgodne z wykazem 

kosztów kwalifikowanych regulaminu „BLISKO” (Zał. 5). 

3. Biblioteka udostępni własne zasoby lokalowe, kadrowe, sprzęt oraz obsługę techniczną 

niezbędną do realizacji zgłoszonych inicjatyw, a także wsparcie w działaniach promocyjnych. 


