REGULAMIN KONKURSU
na inicjatywy lokalne na rzecz tworzenia archiwów społecznych
I. PODSTAWOWE INFORMACJE
1. Organizatorem i koordynatorem konkursu jest Fundacja Instytut Regionalny.
2. Konkurs jest organizowany w ramach projektu pn. Od archiwum społecznego do dialogu
obywatelskiego sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
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III. DZIAŁANIA KWALIFIKOWALNE W RAMACH KONKURSU
1. Wybrane przykłady możliwych przedsięwzięć w ramach konkursu:
• tworzenie archiwum, w tym zakup zdjęć, filmów, nagrań, opracowanie materiałów,
• digitalizacja zebranych materiałów,
• wystawy, spotkania, w trakcie których prezentowane będą zebrane materiały
archiwalne
• publikacje, np. folder lub ulotka
• inne.
2. Efekty działań powinny być dostępne za pośrednictwem sieci Internet. Zostaną udostępnione
Fundacji celem tworzenia archiwum dziedzictwa kulturowego województwa podkarpackiego,
ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego.
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II. CEL KONKURSU
1. Głównym celem konkursu jest organizacja wydarzeń związanych z poznaniem, popularyzacją
dziedzictwa kulturowego oraz gromadzeniem, zabezpieczaniem, opracowywaniem,
digitalizacją oraz udostępnianiem materiałów archiwalnych związanych z tym dziedzictwem
przez organizacje pozarządowe biorące udział w projekcie.
2. Cele szczegółowe konkursu:
a) upowszechnianie wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego województwa
podkarpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-słowackoukraińskiego,
b) zaangażowanie społeczności na obszarach wiejskich,
c) współpraca pomiędzy silniejszymi i słabszymi organizacjami, wzajemna pomoc,
d) podtrzymanie unikatowego charakteru regionu poprzez identyfikację społeczności
lokalnych z tradycją,
e) nawiązanie współpracy pomiędzy małymi organizacjami lokalnymi, szkołami, bibliotekami,
itp.
f) zwiększenie umiejętności z zakresu zarządzania,
g) edukacja kulturowa,
h) promocja dialogu obywatelskiego.

IV.

INICJATYWY KWALIFIKOWALNE W RAMACH KONKURSU

PARTNERSTWO:
1. O udział w konkursie ubiegać się mogą wyłącznie partnerstwa, złożone z:
• Lidera Partnerstwa - organizacji silniejszej, ale wymagającej wsparcia,
posiadającej niewielkie doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć, ale
rozpoznawalnej lokalnie oraz
• co najmniej 1 Partnera - słabszej organizacji o bardzo ograniczonym potencjale,
nieaktywnej,
których budżety nie przekraczają 30 tys. PLN za ostatni (2021) rok.
2. Preferowane będą inicjatywy angażujące partnerów publicznych (np. ośrodki kultury, szkoły,
biblioteki, samorząd). Inicjatywy muszą dotyczyć dziedzictwa kulturowego oraz być związane z
gromadzeniem, zabezpieczaniem, opracowywaniem, digitalizacją oraz udostępnianiem
materiałów archiwalnych związanych z dziedzictwem pogranicza polsko-słowackoukraińskiego.
OKRES REALIZACJI INICJATYW: do 30 listopada 2022 r.
MIEJSCE REALIZACJI: województwo podkarpackie (w szczególności pograniczne polsko-słowackoukraińskie).
BUDŻET:
1. Budżet przewidziany na realizację inicjatyw wynosi 70 500 PLN, w tym 60 000 PLN to
środki z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz 10 500 PLN wkład osobowy
własny niepieniężny (wolontariat).
2. Zakłada się sfinansowanie co najmniej 15 inicjatyw.
3. Średnia zakładana wartość środków przeznaczonych do sfinansowania 1 inicjatywy to ok.
4700,00 PLN, w tym 4000,00 PLN to wartość dofinansowania, a 700,00 PLN stanowi
wkład własny w postaci wkładu osobowego – wolontariatu (20 godz. x 35 PLN).
WYDATKI KWALIFIKOWALNE:
Wydatki niezbędne dla realizacji projektu/inicjatywy, które są racjonalne i efektywne, zostały
faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu/inicjatywy (tj. do końca listopada 2022 r.), są
udokumentowane, są zgodne ze szczegółowymi wytycznymi określonymi w Regulaminie Konkursu
NOWEFIO https://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2021/12/Regulamin-NOWE-FIO-2022.pdf
W szczególności będą to wydatki, które przyczynią się do gromadzenia, zabezpieczania,
opracowania, udostępniania oraz digitalizacji materiałów archiwalnych w celu utworzenia
archiwum społecznego.

NABÓR, OCENA, WYBÓR INICJATYW
1. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 8 sierpnia 2022 r.
2. Wypełnione zgłoszenie (Załącznik nr 1) należy:
• dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą / kurierem na adres:
Fundacja Instytut Regionalny, ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów lub
• przesłać skan formularza na adres: instytut.regionalny.fundacja@gmail.com
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V.
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UWAGA: Środki nie będą przekazywane organizacjom biorącym udział w projekcie. Wsparcie
polegać będzie na sfinansowaniu (przez Fundację Instytut Regionalny) kosztów organizacji
inicjatyw. Lider partnerstwa może przedłożyć max. 5 faktur/rachunków.

3. Komisja konkursowa wyłoni 15 najlepszych inicjatyw-pomysłów. Najlepsze pomysły
angażujące lokalnych partnerów, wykorzystujące lokalne zasoby lub nawiązujące do
dziedzictwa regionu zostaną nagrodzone ich realizacją.
4. Ocena inicjatyw przeprowadzona zostanie według poniżej wymienionych kryteriów
(łącznie max. 22 pkt.):
ZGODNOŚĆ Z CELAMI PROJEKTU (0-4 pkt)
• Pomysł nie nawiązuje do celów konkursu (0 pkt.)
• Pomysł nawiązuje do celów konkursu w stopniu podstawowym (1 pkt.)
• Pomysł nawiązuje do celów konkursu w stopniu większym niż podstawowy (3
pkt.)
UTWORZENIE PARTNERSTWA (0-6 pkt)
• partnerstwo obejmuje min. 1 organizacje oprócz Lidera (1 pkt).
• partnerstwo obejmuje więcej niż 1 organizację oprócz Lidera (2 pkt)
• partnerstwo obejmuje inne podmioty (3 pkt.)
ZAANGAŻOWANIE LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI (0-6 pkt)
• w inicjatywie przewidziano formy aktywnego uczestnictwa społeczności
lokalnej (0-2 pkt).
• w inicjatywie przewidziano zaangażowanie różnych grup mieszkańców (0-2
pkt).
• w inicjatywie przewidziano zaangażowanie wolontariuszy (0-2 pkt).
FORMA PROJEKTOWANYCH DZIAŁAŃ (0-4 pkt)
• inicjatywa wyróżnia się zaproponowaną formułą (oryginalność/kreatywność)
(0-4 pkt).
KRYTERIA DODATKOWE (2 pkt.)
• Realizacja inicjatywy w województwie podkarpackim na pograniczu polskosłowacko-ukraińskim, tj. w powiatach ziemskich graniczących z Ukrainą
i Słowacją oraz w miastach na prawach powiatu: Przemyśl i Krosno (2 pkt.).
5. Wybrane do realizacji zostaną inicjatywy, które uzyskają największą liczbę punktów.
6. Lista zwycięskich inicjatyw zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora
Konkursu www.instytutregionalny.eu w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia naboru.
7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, nie przewiduje się od nich środków
odwoławczych.
Uwaga! Pomysły, które nie będą zgodne z celami konkursu nie będą wybierane do realizacji.

Strona

Obowiązki Lidera Partnerstwa
1. Zawiązanie partnerstwa z min. 1 organizacją pozarządową.
2. Opracowanie inicjatywy w postaci tworzenia archiwum społecznego z dziedzictwa
kulturowego województwa podkarpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem
pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego.
3. Organizacja i przeprowadzenie 1 spotkania diagnostycznego (1 godz.) dla organizacji
pozarządowych (min. 2) oraz partnerów lokalnych, mających na celu doprecyzowanie
inicjatyw. Lider odpowiedzialny będzie za zaproszenie uczestników – min. 2
organizacji, sporządzenie listy obecności, przekazanie krótkiej notatki z przebiegu
spotkania oraz wypełnionych ankiet diagnostycznych. Ankiety dotyczyć będą
funkcjonowania ciał dialogu obywatelskiego oraz współpracy z samorządem.
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VI. OBOWIĄZKI LIDERA I PARTNERÓW

Udział w warsztacie na temat tworzenia archiwów społecznych – w formie on-line.
Warsztat trwać będzie ok. 5 godz. Przewidziano również doradztwo z zakresu
tworzenia archiwów społecznych (ekspert dostępny będzie ok. 5 godz., on-line, dla
wszystkich zainteresowanych organizacji zgłoszonych w partnerstwach).
5. Realizacja inicjatywy.
6. Promocja inicjatywy zgodnie z założeniami projektu.
7. Przekazanie materiałów utworzonego archiwum w formie on-line do Fundacji.
4.

Obowiązki Partnerów
1. Przystąpienie do partnerstwa.
2. Opracowanie inicjatywy w postaci niewielkiego zadania związanego tworzenia
archiwum społecznego z zakresu dziedzictwa kulturowego województwa
podkarpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-słowackoukraińskiego, wspólnie z Liderem Partnerstwa.
3. Udział w spotkaniu diagnostycznym (1 godz.).
Realizacja inicjatywy.
4. Promocja inicjatywy zgodnie z założeniami projektu.
VII. SPOTKANIA DIAGNOSTYCZNE
1. Liderzy wyłonionych inicjatyw przeprowadzą 1 spotkanie diagnostyczne w swoich
miejscowościach, w czasie których doprecyzowane będą założenia zgłoszonych
inicjatyw oraz dookreślone potrzeby, a także wypełnione zostaną ankiety
diagnostyczne dotyczące funkcjonowania ciał dialogu obywatelskiego oraz współpracy
z samorządem.
2. Liderom spotkań diagnostycznych zapewnione zostaną sale oraz drobny poczęstunek
(koszt ich organizacji poniesie Fundacja Instytut Regionalny: max. 400 PLN za
wynajem sali oraz max. 400 PLN za poczęstunek).
3. Spotkania zorganizowane zostaną przez Liderów Partnerstwa w miejscowościach
najbardziej dogodnych, w terminach i porach odpowiadających uczestnikom (możliwe
godz. popołudniowe, weekendy).
4. Przewidziano 15 spotkań diagnostycznych.
VIII. INFORMACJE DODATKOWE
Osoba do kontaktu: Dorota Zielińska, tel. 17 850 01 81
e-mail: instytut.regionalny.fundacja@gmail.com
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Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz dokumenty do pobrania zamieszczone są na
stronie
internetowej:
https://instytutregionalny.eu/konkurs-na-inicjatywy-lokalne-na-rzecztworzenia-archiwow-spolecznych/

