
 

 

Regulamin naboru wniosków „Pod rękę z kulturą” 

 
 

 

I Postanowienia ogólne: 

 

1) Organizatorem naboru wniosków jest Rzeszowski Dom Kultury z siedzibą 

w Rzeszowie przy ul. Staromiejskiej 43a. 

2) Wnioskodawca składający wniosek oświadcza, że zapoznał się z: 

a) niniejszym regulaminem, 

b) zasadami udzielenia dofinansowania na warunkach określonych w niniejszym 

regulaminie, 

c) kartą zgłoszenia-wnioskiem,  

d) klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.  

 

II Cele naboru: 

 

1) dofinansowanie ogólnodostępnych wydarzeń kulturalnych dla seniorów, 

2) stworzenie możliwości zaangażowania seniorów w tworzenie wydarzeń kulturalnych, 

3) zwiększenie oferty wydarzeń skierowanej do seniorów mieszkających i działających 

na terenie miasta Rzeszów, 

4) zachęcenie do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta.  

III Wnioskodawcy: 

 

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się:  

1) stowarzyszenia działające na rzecz seniorów 

2) koła/kluby seniorskie 

3) osoby prywatne w wieku 60+ 

 

IV Harmonogram: 

 

1-14 października 2022 –  składanie wniosków, 

17-21 października 2022 – ocena wniosków, 

26-30 października 2022 – informacja o projektach zakwalifikowanych do realizacji, 

01 listopada-04 grudnia 2022 – realizacja projektów. 

 

V Wnioski: 

 

1) W ramach konkursu rozpatrywane są wyłącznie kompletne wnioski złożone w 

terminie.  

2)  Jedna organizacja/osoba może złożyć jeden wniosek. 

3)  Na etapie naboru wymagane jest złożenie uzupełnionego wniosku (załącznik nr 1 do 

Regulaminu) w formie papierowej, osobiście lub pocztą w siedzibie Rzeszowskiego 

Domu Kultury, ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów.  

 

 

 

 



 

 

 

VI Charakterystyka realizowanych wydarzeń: 

1) Wydarzenia mogą mieć charakter jednorazowy, jak i obejmować cykl spotkań, 

warsztatów, itp. 

2) Wydarzenia powinny: 

a)   być skierowane do seniorów, 

b) mieć charakter otwarty 

c) mieć charakter kulturalno-rekreacyjny (wystawa, koncert, warsztaty, spotkania 

z twórcami), 

d) odbywać się na terenie Rzeszowa, 

e) być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

VII Dofinansowanie: 

1) Kwota dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 5 000,00 zł. 

2) Rzeszowski Dom Kultury zastrzega sobie prawo do zwiększenia środków na dany 

projekt w uzasadnionych przypadkach.  

3) W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji 

zadania.  

 

VIII Ocena wniosków: 

 

1) Wnioski oceniane są zgodnie z kryteriami: 

a) zgodność z wymogami przedstawionymi w regulaminie, 

b) atrakcyjność wydarzenia,  

c) wartość merytoryczna,  

d) planowany budżet (kosztorys uwzględniający wszystkie niezbędne elementy 

organizacyjne wydarzenia). 

2) Wnioski oceniane będą przez specjalnie powołaną komisję.  

3) Komisja wybierze do realizacji najciekawsze i najlepiej przygotowane wnioski, których 

łączna kwota nie przekroczy 25 000,00 zł.  

 

IX  Informacje publiczne: 

 

Składając wniosek do programu, wnioskodawca wyraża zgodę na udostępnienie przez 

Rzeszowski Dom Kultury (ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów) podmiotom trzecim 

złożonej przez siebie dokumentacji na wypadek konieczności realizacji przepisów ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2020, poz. 2176.).  

 

X Pozostałe postanowienia:  

 

1) Wszystkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

2) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie naboru wniosków.  

 

 
  


