
MAŁE GRANTY 2023 - REGULAMIN 

1. Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu ogłasza konkurs  MAŁE GRANTY 2023 na wsparcie 
autorskich projektów kulturalnych. Budżet konkursu na rok 2023 wynosi 25.000 zł. W ramach 
konkursu dofinansowane będą projekty do kwoty 5.000 zł.  

 

2. Celem konkursu jest wzmocnienie relacji partnerskich i form współpracy między 
Łowickim  Ośrodkiem  Kultury  a  organizacjami  pozarządowymi,  grupami  nieformalnymi  
i podmiotami indywidualnymi, działającymi na rzecz kultury miasta Łowicza.  

 

3. Konkurs MAŁE GRANTY wspiera autorskie projekty kulturalne w zakresie:  

• Upowszechniania kultury poprzez produkcję i prezentację wydarzeń artystycznych 
ze wszystkich dziedzin sztuki  - wspieranie realizacji przedsięwzięć artystycznych, w 
szczególności spektakli, konkursów, przeglądów, spotkań, warsztatów, wystaw oraz 
innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej.  

• Edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, w szczególności promocji dokonań 
artystycznych  -  wspieranie  realizacji  przedsięwzięć  i  programów  edukacyjnych, 
dotyczących wszystkich dziedzin działalności kulturalnej.  

• Wspierania artystycznej twórczości amatorskiej - wspieranie osób i grup 
działających w rożnych dziedzinach obszaru kultury.  

• Podtrzymywania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej - wspieranie 
realizacji wystaw, koncertów oraz innych przedsięwzięć, służących podtrzymywaniu 
tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej.  

•  Wykorzystania  przestrzeni  miejskiej  dla  sztuki  -  wspieranie  działań  budujących  
i projektujących nowe aktywne relacje z odbiorcą sztuki w szczególności 
zmierzających do zmiany przestrzeni miasta.  

•  Wymiany  dorobku,  informacji,  umiejętności  i  doświadczeń  z  zakresu  kultury  - 
wspieranie wydawnictw książkowych i publikacji, spotkań autorskich oraz 
warsztatów.  

4. W  konkursie  MAŁE  GRANTY  mogą  uczestniczyć  organizacje  pozarządowe,  grupy 
nieformalne  i  podmioty  indywidualne,  które  zamierzają  realizować  autorskie  projekty 
kulturalne na rzecz mieszkańców Łowicza. Teren działania – miasto Łowicz.  

5.  Do  konkursu  mogą  być  składane  projekty,  których  realizacja  rozpoczyna  się  nie 
wcześniej niż 12 kwietnia 2023 r. i kończy się nie później niż 12 grudnia 2023 r.  

6. Wniosek  powinien  być  złożony  czytelnie,  bez  skreśleń  i  poprawek  na  formularzu 
załączonym  do  regulaminu.  Organizacje  posiadające  osobowość  prawną  do  wniosku 



dołączają  aktualny  statut.  Na  jeden projekt  ten  sam podmiot  może złożyć  tylko  jeden 
wniosek.  

7. Kosztorys projektu zostanie uznany wtedy, gdy będzie bezpośrednio związany  
z realizowanym zadaniem. Musi być możliwy do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz 
racjonalnie skalkulowany w oparciu o ceny rynkowe. Koszty kwalifikowane obejmują:  

- koszty osobowe: honoraria i umowy cywilno-prawne zawarte z realizatorami  
i wykonawcami zadania;  

-  koszty  obsługi  projektu:  koszty  obsługi  wydarzeń  artystycznych,  przedsięwzięć;  koszty 
materiałów; koszty wynajmu i obsługi niezbędnego sprzętu; nagrody dla beneficjentów  
w  konkursach  itp.;  koszty  związane  z  promocją  i  reklamą  (np.  druk  broszur,  folderów, 
plakatów).  

8. Oferty (wniosek w formie papierowej i zapisany na płycie CD) w zaklejonych kopertach 
z  dopiskiem  „MAŁE  GRANTY  2023”  należy  składać  w  Łowickim  Ośrodku  Kultury,  przy  
ul. Podrzecznej 20 w Łowiczu, w nieprzekraczalnym terminie do godz. 16.00 dnia 27 marca 
2023 r. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po ww. terminie. W przypadku 
przesłania ofert drogą pocztową decyduje data wpłynięcia.  

9. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Ocena formalna polega na 
sprawdzeniu kompletności i prawidłowości oferty. Kryteria oceny merytorycznej złożonych 
projektów:  

a)  spójność  koncepcji  zadania  oraz  komplementarność  działań  służących  jego 
realizacji, zgodność z priorytetami konkursu,  

b) wykorzystanie metod pracy inspirujących zachowania twórcze, zachęcających 
do aktywnego uczestnictwa w działaniach i ich współtworzenia, umożliwiających 
zdobywanie umiejętności,  

c) profesjonalizm i doświadczenie osób zaangażowanych w merytoryczną 
realizację zadania,  

d) zasadność kosztorysu w odniesieniu do realizowanego zadania oraz 
harmonogramu działań.  

10.  Ogłoszenie  wyników  konkursu  nastąpi  na  stronie  internetowej  Łowickiego  Ośrodka 
Kultury. Od rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej nie przysługuje możliwość odwołania.  

11.  Komisja  Konkursowa  może  zmienić  wysokość  wnioskowanej  kwoty  i  zakres  realizacji 
zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiany te wymagają 
zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.  

12.  Podmiot  otrzymujący  dotację  ma  10  dni  od  ogłoszenia  wyników  na  uaktualnienie 
kosztorysu, harmonogramu i podpisanie umowy. W przypadku nie wywiązania się z tego 
obowiązku organizator konkursu może odwołać złożoną ofertę.  

 



13. Warunki oraz terminy realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadania regulować 
będą umowy zawarte pomiędzy Łowickim Ośrodkiem Kultury, a wybranymi oferentami. 
Zadanie winno być realizowane zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi 
standardami i przepisami prawnymi.  

14. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania konkursu bez podania 
przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu zakończenia 
postępowania konkursowego.  

15. Wszelkie zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować mailowo na adres 
ewa@lok.art.pl, telefonicznie 46 837 40 01.  
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