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REGULAMIN KONKURSU NA WSPÓŁORGANIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

PATRONAT SKARBY BLISKO KRAKOWA 

 

 

Stowarzyszenie Blisko Krakowa, organizując konkurs na współorganizację przedsięwzięcia – 

patronat Skarby Blisko Krakowa, pragnie wesprzeć te inicjatywy i przedsięwzięcia społeczne, 

których celem jest wykorzystanie atrakcji turystycznych i lokalnego dziedzictwa dla rozwoju 

tożsamości, integracji społeczności i promocji obszaru Blisko Krakowa. 

 

 

I. Zasady ogólne 

1. Organizatorem konkursu na współorganizację przedsięwzięcia – Patronat Skarby Blisko 

Krakowa (zwanym dalej „Konkurs”) jest stowarzyszenie Blisko Krakowa, z siedzibą  

w Radziszowie przy ul. Szkolnej 4, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000317450, 

posiadającym NIP 944-219-38-97, REGON 120823770, zwane dalej „Stowarzyszeniem”. 

2. Wnioski w Konkursie przyjmowane są w wyznaczonych terminach, publikowanych  

na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz dostępnych w Regulaminie Konkursu. 

3. Do Konkursu przystąpić mogą wyłącznie stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje 

kultury, przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa społeczne z obszaru gmin Czernichów, 

Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne oraz Zabierzów (zwane dalej „obszarem 

Blisko Krakowa”). 

4. Przedsięwzięcia zgłaszane w konkursie dotyczyć muszą organizacji wydarzeń promujących 

lokalną kulturę i dziedzictwo przyrodnicze z wykorzystaniem produktu turystycznego  

pn. Skarby Blisko Krakowa. Wydarzenia mogą mieć charakter warsztatów, spotkań, 

koncertów, wystaw, targów wyrobów tradycyjnych, kulturalnych, sportowych 

krajoznawczych i/lub rekreacyjnych organizowanych na terenie gmin obszaru Blisko 

Krakowa. 

5. Za produkt turystyczny Skarby Blisko Krakowa rozumie się ogół atrakcji przyrodniczych, 

historycznych i kulturowych obszaru gmin Czernichów, Mogilany, Liszki, Skawina, 

Świątniki Górne i Zabierzów, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów przedstawionych 

na stronie www.skarby.bliskokrakowa.pl. 

6. Wnioskodawca może podpisać tylko jedną umowę w ramach danej edycji konkursu. 

7. Każdy Wnioskodawca musi ubiegać się o 1 000,00 zł wsparcia na organizację 

przedsięwzięcia. 

8. Łączna wartość wszystkich podpisanych przez Stowarzyszenie umów o współorganizację 

przedsięwzięcia w ramach pojedynczej edycji Konkursu nie może przekroczyć 15 000,00 

zł, z zastrzeżeniem pkt. 9 

9. W wypadku, gdy wartość wniosków, które otrzymały ocenę powyżej 50 % punktów, 

przekracza wartość określoną w pkt. 8, Zarząd Stowarzyszenia może podjąć decyzję  

o jednorazowym zwiększeniu kwoty przeznaczonej na współorganizację przedsięwzięcia  

http://www.skarby.bliskokrakowa.pl/
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w ramach danej edycji konkursu. Informację o takiej zmianie zamieszcza się na stronach 

internetowych Stowarzyszenia – bliskokrakowa.pl oraz skarby.bliskokrakowa.pl. 

 

II. Wnioski oraz terminy rozpatrywana wniosków 

1. Wnioski w ramach Konkursu można składać w nieprzekraczalnym terminie  

od 15 do 28 lutego 2021 roku. 

2. We wniosku pobranym ze strony Stowarzyszenia w formie dokumentu Word pola, które 

wypełnia Wnioskodawca mogą być w razie konieczności poszerzane w trybie edycji 

dokumentu.  

3. Wnioski w Konkursie można składać wyłącznie za pośrednictwem: 

a. poczty elektronicznej – wysyłając komplet zeskanowanych i podpisanych 

dokumentów na adres e-mail: skarby@bliskokrakowa.pl. W ciągu 3 dni roboczych 

od daty wysłania adresat otrzyma mailowe potwierdzenie otrzymania wniosku przez 

Stowarzyszenie 

lub 

b. poczty tradycyjnej – wysyłając wydrukowany komplet dokumentów na adres: 

Blisko Krakowa, ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów. 

4. W przypadku wniosku wysyłanego drogą elektroniczną, datą i godziną złożenia wniosku 

jest data i godzina wysłania wiadomości e-mail. 

5. W przypadku wniosku wysłanego za pomocą poczty tradycyjnej, decyduje data stempla 

pocztowego. 

6. Stowarzyszenie nie wysyła oddzielnego potwierdzenia otrzymania dokumentów za pomocą 

poczty tradycyjnej (chyba, że Wnioskodawca umieścił pocztowe potwierdzenie odbioru). 

7. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest wypełnienie wszystkich przeznaczonych  

dla Wnioskodawcy pól formularza, podpisanie go i załączenie skanów lub kserokopii 

wszystkich wymaganych dokumentów. 

8. Potwierdzenie odbioru dokumentów nie jest równoznaczne z oceną poprawności złożenia 

wniosku. 

9. Stowarzyszenie nie wzywa Wnioskodawców do uzupełnienia wniosku w przypadku 

braków formalnych. Wnioski niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. 

10. Złożenie wniosku, jak również potwierdzenie odbioru dokumentów, nie jest równoznaczne 

z wybraniem wniosku do współorganizacji. 

11. Wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia do wniosku skanu lub kopii statutu/umowy 

lub innego dokumentu założycielskiego i aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru 

Sądowego lub innego właściwego rejestru. Organizacje niepodlegające wpisowi do KRS 

powinny przedstawić wpis do odpowiedniego rejestru oraz dokumenty poświadczające 

sposób reprezentacji oraz możliwość podpisywania umów cywilno-prawnych i zaciągania 

zobowiązań finansowych. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo wglądu do oryginałów 

wyżej wymienionych dokumentów. 

12. Stowarzyszenie nie zwraca przesłanych w ramach Konkursu dokumentów. 

13. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia powinno nastąpić nie wcześniej niż 22 marca 

2021 r. a kończyć nie później niż 31 grudnia 2021 r.  
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14. Do udziału w Konkursie nie mogą być zgłaszane przedsięwzięcia, które zostały  

już zakończone (w których środki miałyby być przeznaczone na pokrycie np. należności 

finansowych). 

 

III. Przyznanie patronatu 

1. Komisję oceniającą każdy z wniosków złożonych w ramach Konkursu stanowi Rada 

Partnerstwa Razem Blisko Krakowa wraz z wyznaczonym do tego działania członkiem 

Zarządu Stowarzyszenia. 

2. Rada Partnerstwa stanowi przywództwo polityczne i organizacyjne Partnerstwa Razem 

Blisko Krakowa - odpowiada za regulowanie zasad funkcjonowania Partnerstwa, 

wytyczanie kierunków rozwoju, a także za podejmowanie współpracy przy realizacji 

kluczowych programów i projektów na terenie całego obszaru oraz z partnerami 

zewnętrznymi. W jej skład wchodzą: wójtowie/burmistrzowie poszczególnych gmin 

obszaru Blisko Krakowa oraz Starosta Krakowski. 

3. Każdy wniosek jest oceniany niezależnie przez każdego z członków Komisji. 

4. Patronat przyznawany jest decyzją Komisji podjętą jednogłośnie. 

5. Wnioski zgłoszone w ramach Konkursu będą oceniane według poniższych kryteriów 

i w ramach skali dla poniższych kategorii: 

a. Skala wykorzystania w przedsięwzięciu produktu turystycznego pn. Skarby Blisko 

Krakowa (0-20 pkt.),  

b. Skala współpracy ze społecznością̨ lokalną - (0-20 pkt.) - ocenie podlegać będzie 

zasięg przedsięwzięcia oraz sposób zaangażowania mieszkańców: 

miejscowości/gminy/kilku gmin obszaru Blisko Krakowa,  

c. Sposób i zasięg promocji Skarbów Blisko Krakowa (0-10 pkt.) – ocenie podlegać 

będzie przede wszystkim zakres działań oraz metody/kanały, za pomocą których 

przekazywane będą informacje o współorganizacji przedsięwzięcia, 

d. Walor edukacyjny projektu (0-10 pkt.). 

6. Maksymalna liczba możliwych do uzyskania przez projekt punktów wynosi 60 pkt. 

7. Jeżeli wniosek, z przyczyn formalnych, nie spełnia wymogów Konkursu, nie podlega tym 

samym ocenie merytorycznej. 

8. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. 

9. Decyzja o współorganizacji przedsięwzięcia jest przekazywana Wnioskodawcy  

za pośrednictwem e-maila wysłanego pocztą elektroniczną do Wnioskodawcy. 

10. Z każdym Wnioskodawcą, którego wniosek został pozytywnie rozpatrzony w ramach 

Konkursu, podpisywana jest umowa szczegółowo określająca warunki i terminy realizacji 

przedsięwzięcia. 

11. Wnioskodawca zobowiązany jest do umieszczenia informacji, że wydarzenie  

jest współfinansowane ze środków finansowych stowarzyszenia Blisko Krakowa,  

na wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych,  

oraz zakupionych rzeczach o ile ich wielkość i przeznaczenie to umożliwia. 

  



 

Strona 4 z 5 

 

IV. Rozliczenie przedsięwzięcia 

1. Rozliczenie przedsięwzięcia polega na złożeniu w odpowiednim, określonym w umowie 

o współorganizacji przedsięwzięcia, terminie sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia. 

W sprawozdaniu należy wskazać, które koszty zostały sfinansowane w ramach Patronatu 

Skarby Blisko Krakowa. 

2. Prawidłowe złożenie sprawozdania polega na przesłaniu go za pośrednictwem: 

a. poczty elektronicznej – wysyłając komplet zeskanowanych i podpisanych 

dokumentów na adres e-mail: skarby@bliskokrakowa.pl 

lub 

b. poczty tradycyjnej – wysyłając wydrukowany komplet dokumentów na adres: 

Blisko Krakowa, ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów. 

3. W przypadku sprawozdania wysyłanego drogą elektroniczną, datą i godziną złożenia 

wniosku jest data i godzina wysłania maila. 

4. W przypadku sprawozdania wysłanego za pomocą poczty tradycyjnej, decyduje data 

stempla pocztowego. 

5. Do sprawozdania należy dołączyć skany dokumentów księgowych dotyczących 

przedsięwzięcia, odpowiednio opisanych i zawierających informację o źródle 

finansowania z budżetu stowarzyszenia Blisko Krakowa. 

6. W sprawozdaniu z realizacji przedsięwzięcia należy umieścić zdjęcia, ew. skany 

publikacji prasowych lub inne materiały dotyczące realizacji przedsięwzięcia. 

7. Nienadesłanie Sprawozdania w terminie określonym w pkt 1 powyżej lub nadesłanie 

Sprawozdania niespełniającego wymagań uprawnia Stowarzyszenie do żądania zwrotu 

kwoty patronatu w całości, bez konieczności wzywania Wnioskodawcy do nadesłania 

sprawozdania lub poprawienia/uzupełnienia sprawozdania. 

8. W przypadku wykorzystania kwoty patronatu w sposób niezgodny ze złożonym 

wnioskiem oraz zawartą umową Stowarzyszenie będzie uprawnione do żądania zwrotu 

kwoty patronatu w całości. 

9. Kwota patronatu będzie zwrócona w terminie 7 dni od otrzymania żądania, na rachunek 

wskazany przez Stowarzyszenie.  

 

V. Postanowienia różne 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu i jest dostępny na stronach 

Stowarzyszenia – bliskokrakowa.pl oraz skarby.bliskokrakowa.pl. 

2. Dokonując zgłoszenia przedsięwzięcia, Wnioskodawca potwierdza, że wyraża zgodę  

na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie. 

3. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedsięwzięcia przez 

Wnioskodawcę. 

4. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji przedsięwzięcia, Wnioskodawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie stowarzyszenia Blisko 

Krakowa. 

5. W przypadku wprowadzenia dodatkowych obostrzeń przez Rząd Rzeczpospolitej 

w związku ze stanem epidemii, istnieje możliwość zmiany tematu (pod warunkiem, że 
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będzie powiązany z produktem turystycznym Skarby Blisko Krakowa), terminu, miejsca 

lub sposobu realizacji wydarzenia. Elementem niezmiennym jest zadeklarowany sposób 

promocji Patronatu (punkt 8 wniosku o współorganizację). 

6. W przypadku niemożności realizacji zadania określonego we wniosku o współorganizację 

przedsięwzięcia, z powodu wprowadzenia dodatkowych obostrzeń przez Rząd 

Rzeczpospolitej w związku ze stanem epidemii, istnieje możliwość rozwiązania umowy 

za porozumieniem stron. Wówczas Wnioskodawca zobowiązuje się do zwrotu całej kwoty 

wsparcia – 1 000zł, na konto stowarzyszenia Blisko Krakowa.  

7. Zadanie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa 

Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi przeciwdziałania 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. 

8. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, wedle własnego uznania, zmian 

w niniejszym regulaminie Konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny. 

9. Informacja o zmianach regulaminu Konkursu będzie zamieszczona na stronach 

internetowych Stowarzyszenia – bliskokrakowa.pl oraz skarby.bliskokrakowa.pl. 


