Protokół z posiedzenia komisji w sprawie dokonania wyboru inicjatyw
lokalnych w ramach projektu„ Twoja i Moja kultura”
dofinansowanego ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
w ramach programu Narodowego Centrum Kultury
Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021

W dniu 23 czerwca 2021 r. w Mosińskim Ośrodku Kultury odbyło się posiedzenie
komisji konkursowej, której zadaniem była ocena i wybór inicjatyw zgłoszonych przez
mieszkańców gminy Mosina.
Komisja obradowała w składzie:
Edyta Korcz
Roman Kolankiewicz
Wojciech Pierzchalski
Marek Dudek
Obserwator, animator Narodowego Centrum Kultury Monika Januszewska

Do konkursu zgłoszono 10 inicjatyw:
1. Adam Gust. Projekt fotograficzny „Ludzie kultury, dziedzictwa regionalnego i
sportu Gminy Mosina”.
2. Krzysztof Tobys. „Malujemy, bo żyjemy. Żyjemy bo malujemy – pierwszy,
mosiński mural”.
3. mollDur. „Studio Perkusyjne”
4. Przewodnicząca Osiedla nr 7 Nad Jeziorem w Mosinie Ewelina Matyla. Piknik
integracyjny Osiedla Nad Jeziorem w Mosinie - historia, teraźniejszość,
przyszłość.
5. Konrad Tuszewski. Wystawa plenerowa „Poznajmy się, to ja patron Twojej
ulicy”.
6. Grupa nieformalna – Jadłodzielnia-Mosina. „Sztukodzielnia – mikrofestiwal
sztuk”.
7. Klub Wuja Gajora. „Urodziny Huberta. Rockowe Karaoke na Żywo”.
8. Magdalena Śliwińska Kaczmarek. „Mural dla środowiska”.
9. Radosław Trzciński. „MSN Street Art.”
10. Wanda Bech. „Cudze chwalimy – swego nie znamy”.

Procedura dokonania wyboru została przeprowadzona zgodnie z Regulaminem
Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021 oraz
Regulaminem konkursu. Komisja postanowiła wybrać do realizacji inicjatywy, które
otrzymają dofinansowanie w łącznej kwocie 40.000 zł. Kwota maksymalnego
dofinansowania jednej inicjatywy wynosi 8.000 zł brutto. Wysokość dofinansowania
wynika z akceptacji przedstawionego kosztorysu oraz od przyznanej punktacji w
ramach postępowania konkursowego.
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Uzasadnienie dokonania wyboru:

Komisja konkursowa dokonała analizy przedstawionych 10 inicjatyw lokalnych
mieszkańców Gminy Mosina. W sposób szczególny zwrócono uwagę na wartość
merytoryczną proponowanych inicjatyw i zbieżność z zaproponowanym przez
organizatorów regulaminem. Jako preferowane uznano inicjatywy o charakterze
kulturalnym, lub kulturalno-społecznym realizowane przez możliwie największą grupę
mieszkańców, mające na celu angażowanie środowisk dotąd mało aktywnych w
obszarze kultury. Wysoko oceniono inicjatywy, realizowane z udziałem osób
napływowych, zamieszkałych w okresie ostatnich kilku lat na terenie Gminy Mosina.
Podczas oceny, członkowie komisji zwracali uwagę na potencjał kulturowy i
możliwość kontynuacji poszczególnych działań w następnych latach oraz
oddziaływanie inicjatywy w danym środowisku lokalnym.
Wybrane inicjatywy charakteryzują się czynnym udziałem mieszkańców w ich
realizację. Zdecydowanie mniejszą aprobatę uzyskały propozycje odtwórcze z
biernym udziałem potencjalnych uczestników.
Członkowie komisji zdecydowanie preferowali zadania, które maja być realizowane w
przestrzeni publicznej i być ogólnodostępne dla wszystkich osób, które będą
zainteresowane udziałem.
Ważnym atutem wniosków była deklaracja współpracy z Mosińskim Ośrodkiem
Kultury przy realizacji zadania z wykorzystaniem zasobów infrastrukturalnych i
kadrowych instytucji.
Szczegółowej ocenie podlegały też zaprezentowane harmonogramy dotyczące
przygotowania i realizacji danej inicjatywy oraz kosztorysy i racjonalność
wydatkowania środków finansowych. Wydatki związane z realizacją danej inicjatywy
musiały spełnić łącznie następujące warunki:
- być niezbędne do realizacji zadania
- efektywne i racjonalne
- wydatkowane /poniesione/ w okresie realizacji inicjatywy.

