Regulamin programu „…bo Kultura! – program współpracy na rzecz przedsięwzięć
kulturalnych na Bałutach”
Rozdział 1 Przepisy ogólne
§1
Program „…bo Kultura! – program współpracy na rzecz przedsięwzięć kulturalnych na Bałutach”
(„…bo Kultura!”) został opracowany i jest realizowany przez Bałucki Ośrodek Kultury z siedzibą w Łodzi,
ul. Limanowskiego166.
§2
1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest przedstawienie zasad na jakich Realizator zaprasza do
współpracy wnioskodawców w ramach programu „..bo Kultura! – programu współpracy na rzecz
przedsięwzięć kulturalnych na Bałutach " zwanego dalej Programem „…bo Kultura!”.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
• Realizatorze, należy przez to rozumieć Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi;
• Wnioskodawcy, należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, która złożyła poprawnie wypełnione
zgłoszenie do Programu „…bo Kultura!”;
• Przedsięwzięciu, należy przez to rozumieć zadanie zgłoszone do Programu „…bo Kultura!” przez
Wnioskodawcę;
• Beneficjencie, należy przez to rozumieć społeczność lokalną, dla której Przedsięwzięcie będzie realizowane;
§3
Program „…bo Kultura!” jest programem obejmującym zasięgiem realizacji dzielnicę Bałuty w Łodzi.
Dokładne miejsce ewentualnej realizacji poszczególnych przedsięwzięć zostanie określone wspólnie przez
Realizatora i Wnioskodawcę.
Rozdział 2 Cele i metody realizacji projektów
§4
Nadrzędnym celem Programu „…bo Kultura!” jest odszukanie i wzmocnienie sił społecznych w postaci osób
fizycznych i prawnych, które gotowe są do zaproponowania i późniejszej realizacji we współpracy
z Realizatorem przedsięwzięć adresowanych do mieszkańców dzielnicy Bałuty w Łodzi z zakresu:
- szeroko rozumianej edukacji kulturalnej;
- upowszechniania kultury;
- animacji społeczno-kulturalnej.
§5
Głównym zadaniem Programu „…bo Kultura!” jest poszerzenie, odświeżenie i wzbogacenie oferty
kulturalnej kierowanej do mieszkańców dzielnicy Bałuty.
§6
Współpraca, o jakiej mowa w nazwie programu polegać będzie przede wszystkim na udzieleniu przez
Realizatora wsparcia organizacyjnego i formalnego wybranym przedsięwzięciom zgłoszonym przez
Wnioskodawców. Przedsięwzięcia wybrane przez Realizator na sezon kulturalny 2016/17 zostaną
zrealizowane na zasadach ustalonych wspólnie przez Realizatora i Wnioskodawcę.

Rozdział 3 Zasady uczestnictwa
§7
Wnioski do Programu „…bo Kultura!” mogą być składane przez osoby fizyczne i prawne z terenu Łodzi,
które poprzez poprawne wypełnienie zgłoszenia zaproponują Przedsięwzięcie cykliczne lub jednorazowe
z zakresu określonego w §4.

§8
Wnioskodawca, zgłaszając Przedsięwzięcie do Programu „…bo Kultura!”, określa w treści zgłoszenia:
- adresata;
- cel;
- typ;
- formę realizacji;
- proponowany do realizacji przedsięwzięcia obszar dzielnicy Bałuty;
- opis przedsięwzięcia;
- uzasadnienie potrzeby realizacji przedsięwzięcia;
- kompetencje własne wnioskodawcy związane z proponowanym przedsięwzięciem.
§9
Szczególnie preferowane będą Przedsięwzięcia innowacyjne, nowe i oryginalne, a jednocześnie adekwatne do
założeń programu i stwarzające szansę na realizację założonych celów poprzez współpracę Wnioskodawcy
i Realizatora.
§ 10
1. Realizator dokona oceny zgłoszonych Przedsięwzięć i na jej podstawie przedłoży wybranym
Wnioskodawcom propozycję współpracy w zakresie ich realizacji.
2. Termin składania wniosków w pierwszym naborze upływa 15 września 2016. Przedsięwzięcia zgłaszane
w pierwszym naborze mogą być planowane na okres od października 2016 do sierpnia 2017.
3. Kolejne terminy naborów będą odrębnie ogłaszane przez Bałucki Ośrodek Kultury i podawane do
publicznej wiadomości.
4. Wnioski można składać w formie:
- elektronicznej przesyłając je w postaci załącznika do wiadomości e-mail z tematem „…bo Kultura! zgłoszenie” na adres: sekretariat@bok.lodz.pl.
- lub papierowej składając je w postaci wydrukowanej i podpisanej w godzinach pracy instytucji w:
o Bałuckim Ośrodku Kultury – Łódź, Limanowskiego 166, tel. 42 651 50 30;
o BOK RONDO, ul. Limanowskiego 166, tel. 42 653 36 45;
o BOK LUTNIA, ul. Łanowa 14, tel. 42 652 62 27;
o BOK NA ŻUBARDZKIEJ, ul. Żubardzka 3, tel. 42 651 67 47.
5. Selekcja zgłoszeń będzie miała charakter dwuetapowy. Najpierw ocenie formalnej i merytorycznej
podlegać będzie treść przesłanego zgłoszenia. Przyjęto następujące kryteria oceny merytorycznej:
- zgodność zgłoszonego przedsięwzięcia z celami i założeniami Programu „…bo Kultura!”;
- wartość edukacyjna, kulturalna i/lub animacyjna zgłaszanego przedsięwzięcia;
- atrakcyjność zgłoszonego przedsięwzięcia dla beneficjentów;
- oryginalność zgłoszonego przedsięwzięcia;
- ocena możliwości wartościowej wspólnej realizacji przedsięwzięcia przez Realizatora i Wnioskodawcę.
6. Po ocenie merytorycznej Realizator podejmie decyzję o wyborze Przedsięwzięć do drugiego etapu
selekcji. Wnioskodawcy wybranych Przedsięwzięć zostaną poproszeni do opracowania kosztorysu
i harmonogramu przedsięwzięcia oraz szczegółowych zasad współpracy.
7. Na podstawie uzgodnionych harmonogramów i kosztorysów przedsięwzięć Realizator podejmie do dnia
30 września 2016 decyzję o wybranych do realizacji w sezonie kulturalnym 2016/17 przedsięwzięciach.
8. Na potrzebę oceny wniosków na każdym etapie Realizator może powołać wewnętrzną komisję oceniającą
oraz stosownie do potrzeb wesprzeć jej prace opiniami ekspertów.
9. Ostateczna decyzja o wyborze przedsięwzięć należy do Realizatora. Wnioskodawcom, których
przedsięwzięcia nie zostaną wybrane do realizacji, nie przysługuje prawo do odwołania.
10. Każda zgłoszona oferta powinna stanowić opis pojedynczego przedsięwzięcia. Jeśli Wnioskodawca
zgłasza kilka przedsięwzięć, wówczas powinien złożyć odpowiadającą temu ilość odrębnych zgłoszeń.
11. Wszelkie sprawy związane z realizacją wybranych przez Realizatora Przedsięwzięć zostaną szczegółowo
uregulowane w odrębnej umowie jaką Realizator podpisze z wybranym Wnioskodawcą.

12. Realizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Programu „…bo Kultura!” na każdym jego etapie bez
podania przyczyny. Partnerowi przysługuje prawo do odstąpienie od Programu „…bo Kultura!”
z 30 dniowym terminem wypowiedzenia. Realizator może w czasie okresu wypowiedzenia żądać od Partnera
wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z zawartej z nim umowy.
13. Podczas realizacji Przedsięwzięcia Realizator na wniosek Partnera umieści logo Partnera na materiałach
reklamowych, banerach itp.
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
15. W przypadku powstania sporu w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu Realizator
i Wnioskodawca dołożą wszelkich starań do polubownego rozstrzygnięcia, zaś w przypadku gdyby było to
niemożliwe podporządkują się orzeczeniu sądów powszechnych terytorialnie właściwych dla Realizatora.
16. Jeśli Przedsięwzięcie będzie spełniało cechy współpracy opisanej w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r.
o Partnerstwie Publiczno – Prywatnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 696 z późn. zm.), wówczas wybór
i współpraca z Partnerem będą dokonane z uwzględnieniem wymogów przewidzianych w tejże ustawie.

