REGULAMIN
zasad uczestnictwa w projekcie Zbadaj Kulturę
1. Projekt Zbadaj Kulturę oraz konkurs na udział w projekcie jest organizowany przez Mazowiecki
Instytut Kultury z siedzibą w Warszawie (00-139), przy ul. Elektoralnej 12, wpisanym
do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
pod numerem RIK 34/12, posiadającym nr NIP 525-000-59-00 i REGON 146115201 (dalej
„Instytut”).
2. W projekcie Zbadaj Kulturę mogą wziąć udział instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe
działające w dziedzinie kultury z terenu województwa mazowieckiego (dalej: „Instytucje
Kultury”).
3. Konkurs dotyczy uczestnictwa we wszystkich częściach projektu Zbadaj Kulturę obejmujących:
1) jednodniowy blok szkoleniowy dla Instytucji Kultury,
2) jednodniowy warsztat badawczy (warsztat I) dla wybranych liderów z każdej Instytucji
Kultury biorącej udział w bloku szkoleniowym,
3) dwudniowy warsztat badawczy (warsztat II) dla wybranych liderów z każdej Instytucji
Kultury biorącej udział w bloku szkoleniowym,
4) samodzielną realizację przez Instytucje Kultury przygotowanego podczas warsztatu
pogłębiającego badania (ankiety oraz badania jakościowego),
5) udział w dyskusjach na forum internetowym,
6) jednodniowy warsztat podsumowujący dla wybranych liderów z każdej Instytucji Kultury
biorącej udział w bloku szkoleniowym.
Przesłanie formularza zgłoszeń jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział we wszystkich
częściach projektu.
4. Podstawą udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie
go faksem na numer (22) 624 70 01 lub mailowo na adres m.rozycka@mik.waw.pl do dnia
04.03.2016 r.
5. Formularz zgłoszeniowy może zostać złożony wspólnie przez dwa uprawnione do udziału
w projekcie podmioty.

6. Podmioty uprawnione do udziału w projekcie mogą zaprosić do uczestnictwa w jednodniowym
bloku szkoleniowym wolontariuszy, stałych współpracowników oraz lokalnych liderów.
Zaproszenie ww. osób podniesie ocenę przesłanego formularza zgłoszeniowego.
7. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 10 Instytucji Kultury, które uzyskały kolejno
najwyższą liczbę punktów podczas oceny dokonanego zgłoszenia.
8. Wyboru zakwalifikowanych projektów dokona Komisja Ekspercka. Przy ocenie i wyborze
zgłoszeń pod uwagę będą brane następujące kryteria:
1) doświadczenie Instytucji Kultury, szczególnie w zakresie działań animacyjnych
i edukacyjnych;
2) przemyślane zagadnienie korzyści i trudności w prowadzeniu badań potrzeb lokalnej
społeczności;
3) adekwatność oczekiwań do zakresu zagadnień oferowanych przez projekt Zbadaj Kulturę;
4) gotowość i planowany zakres wykorzystania badań potrzeb kulturalnych w planowaniu
działalności Instytucji Kultury;
5) zaproszenie do udziału w bloku szkoleniowym wolontariuszy, stałych współpracowników,
lokalnych liderów;
6) rzetelne i rzeczowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Każdy z członków Komisji Eksperckiej przyzna w ramach danego kryterium punkty od 0-10. Ilość
punktów przyznanych w ramach danego kryterium zostanie ustalona jako średnia
arytmetyczna punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji Eksperckiej. Ilość
punktów przyznanych danej Instytucji Kultury będzie stanowić sumę punktów w ramach
poszczególnych kryteriów. Maksymalna ilość punktów przyznanych ocenianemu zgłoszeniu
to 60.
9. Instytucje Kultury biorące udział w konkursie o jego wyniku zostaną powiadomione drogą
mailową do dnia 11.03.2016 r.
10. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie zakwalifikowana Instytucja Kultury zobowiązana
jest do zawiadomienia o tym Instytut w terminie najpóźniej do dnia 18.03.2016 r. Na jej miejsce
zostanie zakwalifikowana Instytucja Kultury z listy rezerwowej.
11. Instytut zobowiązuje się do:
1) organizacji warsztatów o możliwie jak największej wartości merytorycznej;

2)
3)

4)
5)
6)

zapewnienia wyżywienia podczas bloków szkoleniowych, jednodniowego warsztatu
badawczego (warsztat I) oraz warsztatu podsumowującego;
zapewnienie transportu z siedziby Instytutu do miejsca realizacji dwudniowego warsztatu
badawczego (warsztat II), jednego noclegu oraz wyżywienia podczas dwudniowego
warsztatu badawczego;
zapewnienia sali szkoleniowej na warsztaty badawcze oraz warsztat podsumowujący;
zapewnienia sali na blok szkoleniowy, w przypadku kiedy zakwalifikowany podmiot nie
dysponuje odpowiednią salą;
zapewnienia wsparcia merytorycznego podczas realizacji badań opracowanych
na warsztatach badawczych – poprzez forum internetowe albo grupę dyskusyjną.

12. Instytut nie pokrywa kosztów dojazdów innych niż określony w punkcie 11 podpunkt 3.
13. Podmioty zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązują się do:
1) udziału we wszystkich częściach projektu;
2) udziału dyrekcji oraz pracowników (opcjonalnie także wolontariuszy, współpracowników,
lokalnych liderów) w bloku szkoleniowym organizowanym, w miarę możliwości, w siedzibie
zakwalifikowanego podmiotu;
3) zapewnienia w miarę możliwości lokalowych sali na blok szkoleniowy;
4) delegowania wybranych pracowników na warsztaty badawcze oraz warsztat
podsumowujący;
5) samodzielnego przeprowadzenia przykładowego badania (ankiety i badania jakościowego)
opracowanego na warsztacie badawczym.
14. Instytut zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji projektu lub do odwołania
projektu.

