
REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW  

DO OGÓLNOPOSKIEJ GIEŁDY PROJEKTÓW 
 

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

 

 NieKongresie, należy przez to rozumieć NieKongres Animatorów Kultury, 

organizowany przez Narodowe Centrum Kultury we współpracy z Forum Kraków, który 

odbędzie się w dniach 5-7 grudnia 2013 roku w Warszawie; 

 Giełdzie, należy przez to rozumieć Ogólnopolską Giełdę Projektów, która odbędzie się 

podczas NieKongresu w dniu 7 grudnia 2013 roku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 

Warszawie; 

 NCK, należy przez to rozumieć Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Płockiej 13, 01 – 231 Warszawa, wpisane do rejestru instytucji kultury 

prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK: 

71/2006, posiadające numer NIP 525–23–58–353; 

 Publikacji Kongresowej, należy przez to rozumieć publikację NCK towarzyszącą 

NieKongresowi; 

 Publikacji NCK, należy przez to rozumieć publikację NCK w ramach serii wydawniczej 

Edukacja+Animacja, poświęconą animacji kultury i związaną corocznie z tematem 

Giełdy. 

 Portalach NCK, należy przez to rozumieć strony internetowe prowadzone przez NCK, 

w szczególności www.nck.pl i www.platformakultury.pl; 

 Naborze, należy przez to rozumieć nabór projektów do prezentacji w ramach Giełdy 

oraz do Publikacji Kongresowej i Publikacji NCK; 

 Regulaminie, należy przez to rozumieć  niniejszy Regulamin Naboru; 

 Projekcie, należy przez to rozumieć projekt zgłoszony do Naboru; 

 Uczestniku, należy przez to rozumieć podmiot, który zgłasza zrealizowany przez siebie 

Projekt do Naboru;  

 Zespole Oceniającym, należy przez to rozumieć zespół dokonujący oceny wartości 

merytorycznej Projektów; 

 Liście rankingowej, należy przez to rozumieć listę Projektów uszeregowanych 

w kolejności od najwyższej do najniższej przyznanej oceny wartości merytorycznej 

przyznawanej przez Zespół Oceniający; 

http://www.nck.pl/


 Reprezentancie, należy przez to rozumieć osobę, która w imieniu Uczestnika będzie 

prezentować w czasie Giełdy wybrany Projekt; 

 Zespole NieKongresu, należy przez to rozumieć osoby związane z NCK i Forum Kraków 

i zaangażowane w organizację NieKongresu oraz panelistów i moderatorów. 

 

§1  

    ORGANIZATOR 

 

Organizatorem Naboru jest Narodowe Centrum Kultury. 

 

 

§2  

CEL STRATEGICZNY 

 

Celem Naboru jest wybór 20 (dwudziestu) najlepszych Projektów z zakresu animacji kultury, 

które będą prezentowane w ramach Giełdy podczas NieKongresu w dniu 7 grudnia 2013 roku 

w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Opisy wybranych Projektów znajdą się również 

w Publikacji Kongresowej oraz Publikacji NCK i na Portalach NCK. 

 

§3  

       UCZESTNICY 

 

Nabór jest skierowany do wszystkich osób fizycznych i prawnych, które realizują bądź 

zrealizowały Projekt kwalifikujący się do Naboru zgodnie z wytycznymi zawartymi w §4. 

  

§4  

RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW 

 

Do Naboru mogą być zgłaszane Projekty animacyjne wykorzystujące sztukę i percepcję sztuki 

zarówno jako temat, jak i narzędzie służące animowaniu społeczności lokalnych. Projekty, 

których celem nie jest nauka konkretnych technik artystycznych, ale wykorzystywanie 

różnych narzędzi i środków artystycznego wyrazu w celu integracji środowiska, inspirowania 

zachowań twórczych i zachęcania do aktywnego uczestnictwa w Projekcie. Zgłaszane Projekty 

muszą być zrealizowane lub być na zaawansowanym etapie realizacji w okresie od dnia 1 

stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku za wyjątkiem projektów prezentowanych 

podczas poprzednich edycji Giełdy w 2011 oraz 2012 roku.  

 

 

 

 



§5  

TERMINY I TRYB NABORU PROJEKTÓW 

1.  Projekt należy zgłosić za pomocą formularza znajdującego się na stronie 

www.platformakultury.pl, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

2. Formularz należy wypełnić do dnia 7 października 2013 roku Organizator 

zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu Naboru, za zgodą Dyrektora NCK 

3.  Do formularza należy dołączyć oświadczenie o przekazaniu praw autorskich, 

które stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.  

 

§6  

TRYB OCENY PROJEKTÓW 

 

1. Projekty podlegają ocenie merytorycznej. 

2. Oceny wartości merytorycznej wniosków dokonuje Zespół Oceniający. Zespół 

Oceniający,  powołany przez Dyrektora NCK, w którego skład wchodzą członkowie 

Zespołu NieKongresu, oraz eksperci, których wiedza i doświadczenie zawodowe 

odpowiadają zakresowi merytorycznemu Giełdy.  

3. Ocena merytoryczna Projektów jest dokonywana przez Zespół Oceniający w skali 

od 0 do 100 punktów i odbywa się w oparciu o kryteria wymienione w §6 pkt. 1-2 

Regulaminu. Autonomiczna decyzja Zespołu ma charakter ostateczny i nie podlega 

trybowi odwoławczemu.  

4. Projekty są oceniane z udziałem Zespołu Oceniającego nie później niż 

w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia naboru. 

5. NCK publikuje na stronie www.platformakultury.pl wykaz zakwalifikowanych 

Projektów nie później niż w terminie do trzech tygodni od dnia zakończenia 

naboru. 

 

§7  

KRYTERIA OCENY WARTOŚCI MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW 

 

1. Ocena wartości merytorycznej odbywa się w oparciu o poniższe kryteria: 

 

LP

. 

NAZWA OPIS Kryterium MAKSYMALNA 

PUNKTACJA 

1 ZAANGAŻOWANIE 

SPOŁECZNOŚCI 

LOKALNEJ 

 

Kryterium dotyczy stopnia zaangażowania 

społeczności lokalnej; maksymalną punktację powinny 

otrzymać projekty, które stanowią odpowiedź na 

wnioski wynikające z diagnozy potrzeb społeczności 

10 

 

http://www.platformakultury.pl/
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lokalnej, skupiają się na jej problemach i 

możliwościach. 

2 AKTYWNE 

UCZESTNICTWO 

 

Kryterium zakłada aktywny udział uczestników w 

działaniach realizowanych w ramach projektu. 

Maksymalną punktację powinny uzyskać projekty, 

które dzięki użyciu technik animacyjnych jak najszerzej 

i na wielu etapach angażują uczestników i nie stawiają 

ich w pozycji biernego odbiorcy 

20 

3 PARTNERSTWO 

LOKALNE I 

MIĘDZYSEKTOROWE 

Maksymalną punktację powinny otrzymać projekty, w 

których realizację zaangażowało się co najmniej 3 

partnerów (NGO, kościoły i związki wyznaniowe, szkoły 

i placówki oświatowe, partnerzy biznesowi itp.), i 

które wykorzystują różne potencjały każdego z 

partnerów.  Wkład partnerów powinien wykraczać 

poza wkład finansowy. 

10 

4 WYSOKA WARTOŚĆ 

MERYTORYCZNA 

PROJEKTU 

 

Profesjonalizm i doświadczenie osób zaangażowanych 

w merytoryczną realizację zadania, umożliwiające 

kontakt uczestników z wybitnymi artystami, 

praktykami i uznanymi autorytetami w danej 

dziedzinie sztuki.  

25 

5 ADEKWATNOŚĆ 

WYKORZYSTYWANYCH 

NARZĘDZI 

Maksymalną punktację powinny otrzymać projekty, 

które wykorzystują adekwatne do podejmowanego 

problemu oraz potrzeb i możliwości uczestników 

środki artystycznego wyrazu i metody animacyjne. 

 

25 

6 ATRAKCYJNA 

DOKUMENTACJA 

PROJEKTU 

Popularyzacja efektów działań oraz dokumentacji 
zadania w formie publikacji tradycyjnej lub 
multimedialnej ( w formie zdjęć, wywiadów, nagrań 
audio, filmów).  Maksymalną punktację powinny 
dostać projekty, w których dokumentacja projektu 
stanowi ważny element całego procesu projektowego 
i towarzyszy mu od początku do końca.   

10 

RAZEM 100 

 

 

§8  

WARUNKI I FORMUŁA PREZENTACJI PROJEKTÓW     

1. Projekt prezentuje podczas Giełdy Reprezentant. 

2. Reprezentant jest jednocześnie uczestnikiem NieKongresu, któremu NCK może pokryć  

koszty transportu i jednego noclegu w Warszawie zgodnie z zapotrzebowaniem. 

3. Charakter prezentacji i jej ramy zostaną dostosowane do przestrzeni oraz specyfiki 

NieKongresu. Formuła prezentacji Projektu jest określana przez Reprezentanta w 

porozumieniu z organizatorami NieKongresu.   

4. NCK nie zapewnia sprzętu do przeprowadzenia prezentacji. 

5. Autorzy wybranych Projektów są zobowiązani dostarczyć NCK film, prezentację 

multimedialną bądź plan prezentacji, którą będą przedstawiać podczas Giełdy, w formie 

elektronicznej na adres wskazany przez NCK w terminie do 5 listopada 2013 roku.  



 

 

§9  

WARUNKI PREZENTACJI PROJEKTÓW NA ŁAMACH PUBLIKACJI 

1. Uczestnik, który zgłosił do Naboru wybrany przez Zespół Opiniujący Projekt, przekaże 

NCK licencję do tekstów, zdjęć i materiałów promocyjnych zgodnie ze wzorem 

oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.  

2. Publikacja Kongresowa ukaże się w grudniu 2013 roku i będzie zawierała krótkie opisy 

wybranych Projektów.  

3. Publikacja NCK ukaże się w roku 2014 i będzie zawierać informacje o Uczestnikach, opis 

Projektu oraz materiały promocyjne i dokumentacyjne, przekazane uprzednio przez 

Uczestnika. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do edycji opisów oraz doboru materiałów do 

Publikacji. 

 

§10  

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU 

 

1. Wzór oświadczenia o przekazaniu praw autorskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Warszawa, dnia ………. 2013 roku 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany oświadczam, iż: 

1. Przysługują mi na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe  

do opisów projektu …… zamieszczonych w Formularzu, materiałów promocyjnych oraz 

fotografii dokumentujących projekt pt.: …… realizowany przez ….. (zwanych łącznie 

„Utworami”), których zamieszczenie planowane jest w Publikacji Kongresowej, towarzyszącej 

NieKongresowi Animatorów Kultury w roku 2013 oraz w Publikacji NCK z serii Edukacja + 

Animacja w roku 2014. 

2. Wykaz Utworów stanowi Załącznik nr 1 do oświadczenia. 

3. Posiadam zgody wszystkich występujących w Utworach osób na wykorzystanie ich 

wizerunku. 

4. Wykorzystanie Utworów nie wiąże się z koniecznością zawierania jakichkolwiek umów 

z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi ani dokonywania na rzecz tych 

organizacji jakichkolwiek opłat.  

 

5. W przypadku, gdy zgłoszony przeze mnie Projekt zostanie wybrany do prezentacji 

podczas Giełdy i na łamach Publikacji Kongresowej i Publikacji NCK, zobowiązuję się zawrzeć z 

NCK, w terminie  do 7 dni licząc od dnia poinformowania o wyborze zgłoszonego przeze mnie 

Projektu, umowę na mocy której której: 

a) Wyrażę zgodę na wykorzystywanie bez wynagrodzenia Utworów, o których mowa w 

pkt. 1 wraz z prawem do wykorzystania wizerunków osób występujących w Utworach, przez 

Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie przez okres 15 (piętnastu) lat na niżej 

wymienionych polach eksploatacji: 

• utrwalania jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu, formatu i standardu  

na wszelkich nośnikach,  

• zwielokrotniania jakąkolwiek techniką m.in. audiowizualną, magnetyczną, 

cyfrową i optyczną,  

• wprowadzanie do obrotu, w zakresie obrotu egzemplarzami, na których 

Utwory utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy, 

• publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w internecie, kinie, ekranach LCD), 

• wprowadzania do pamięci komputera i/lub sieci multimedialnej  

i rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w internecie; 

• publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania; 

• wyświetlania. 

b) W razie ustalenia innych pól eksploatacji niż wymienione w pkt. 3, zobowiążę  się do 

udzielenia na rzecz Narodowego Centrum Kultury zgody uprawniającej do korzystania z 

Utworów także na tych polach eksploatacji. 



c) Zadeklaruję, że ponosić będę wyłączną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia 

jakichkolwiek osób trzecich związane z naruszeniem autorskich lub osobistych praw 

majątkowych do Utworów lub praw do wizerunku osób występujących w Utworach oraz 

ewentualne roszczenia organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi związane z 

wykorzystywaniem Utworów. W razie wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami przez osoby 

trzecie lub organizacje w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w stosunku do 

Narodowego Centrum Kultury, oświadczam, że wstąpię w miejsce Narodowego Centrum 

Kultury, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna za takie naruszenia oraz poniosę wszelkie 

koszty związane z takimi naruszeniami, w tym koszty postępowania sądowego oraz 

zastępstwa procesowego w takich postępowaniach. 

 

 

 

 

....................................................... 

(podpis składającego oświadczenie) 

 

 

 

 


