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Regulamin Programu 
„100-lecie I wojny światowej” 
 
Program „100-lecie I wojny światowej” jest realizowany dzięki inicjatywie 
Województwa Małopolskiego. Jest to małopolska platforma współpracy wielu podmiotów 
kultury w celu realizacji projektów edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych nawiązujących 
do historii i budujących jej współczesne znaczenie w obiegu kultury. Małopolski Instytut 
Kultury, jako koordynator programu, poszukuje inicjatyw i działań odnoszących się do 100. 
rocznicy wybuchu I wojny światowej na terenie Małopolski. 

I. Cele Programu 

1. Upowszechnianie informacji o Małopolsce jako istotnej arenie zmagań w trakcie I wojny światowej. 

2. Ukazanie działań związanych z odbudową państwa polskiego w trakcie I wojny światowej. 

3. Wspieranie twórczych inicjatyw lokalnych dotyczących historii oraz pamięci.  

4. Budowanie nowoczesnych postaw patriotycznych. 

5. Integracja pokoleń i tworzenie warunków dla dialogu między pokoleniami o różnym doświadczeniu 

historycznym. 

6. Budowanie znaczeń Małopolski jako regionu w przestrzeni europejskiej. 

 

II. Słownik 

1. Regulamin – niniejszy regulamin Programu „100-lecie I wojny światowej” 

2. Program – Program „100-lecie I wojny światowej” – cykl przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych 

oraz artystycznych, związanych z przypadającymi w 2014 roku małopolskimi obchodami rocznicowymi 

wybuchu I wojny światowej. Przedsięwzięcia te realizowane są przez partnerów publicznych i społecznych 

(Instytucje Partnerskie) na terenie Małopolski przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

3. MIK – Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, koordynuje współpracę z Instytucjami Partnerskimi 

w ramach Programu „100-lecie I wojny światowej”. 

4. Instytucja Partnerska – osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, w tym 

w szczególności organizacje pozarządowe, samorządowe i państwowe instytucje kultury, kościoły i związki 

wyznaniowe, państwowe i niepaństwowe uczelnie wyższe, placówki oświatowe, podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą – działające na obszarze administracyjnym Województwa Małopolskiego1.  

5. Projekt – szereg powiązanych z sobą działań edukacyjnych kulturalnych, artystycznych nawiązujących 

do obchodów rocznicowych wybuchu I wojny światowej, realizowanych na obszarze administracyjnym 

Województwa Małopolskiego2, odpowiadających celom Programu.  

6. Komisja Projektowa – komisja składająca się z 5 osób (przewodniczący, sekretarz, trzech członków) 

powołana zarządzeniem wewnętrznym przez Dyrektora MIK do formalnej i merytorycznej oceny Projektów. 

 

III. Zasady współpracy 

                                                           
1 Instytucja Partnerska może być zarejestrowana poza Małopolską (inne województwa, zagranica), natomiast Projekt przez 

nią realizowany w ramach Programu musi być realizowany w granicach administracyjnych Województwa 
Małopolskiego. Realizacja Projektu może się odbywać również poza granicami Województwa Małopolskiego i Polski, 
jednak minimum 70% kosztów całkowitych Projektu powinno być wydatkowane na działania realizowane w Województwie 
Małopolskim. 

2 Projekt realizowany w ramach Programu musi być realizowany w granicach administracyjnych Województwa 
Małopolskiego. Realizacja Projektu może się odbywać również poza granicami Województwa Małopolskiego i Polski, jednak 
minimum 70% kosztów całkowitych Projektu powinno być wydatkowane na działania realizowane w Województwie 
Małopolskim. 
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1. Małopolski Instytut Kultury (MIK) poprzez ogłoszenie na stronie www.mik.krakow.pl oraz 
www.pierwszawojna.info zaprasza Instytucje Partnerskie do współpracy w ramach Programu. Każda 
Instytucja Partnerska może zgłosić jeden lub więcej Projektów. 

2. Zgłaszanie Projektu odbywa się na Formularzu Projektu stanowiącym Załącznik nr 1 
do Regulaminu. Każdy z Projektów wymaga wypełnienia osobnego Formularza Projektu. 

3. Zgłoszenie Projektu do Programu oznacza, że Instytucja Partnerska zapoznała się z treścią 
Regulaminu Programu wraz z załącznikami i akceptuje go. 

4. Projekty złożone przez Instytucje Partnerskie muszą zostać zrealizowane w czasie przewidzianym 
w pkt VII Harmonogram Programu. 

5. Projekty złożone przez Instytucje Partnerskie będą ocenione na podstawie kryteriów formalnych 
i merytorycznych, o których mowa w pkt. IV Kryteria oceny Projektu, na ich podstawie Komisja 
Projektowa wyłoni Projekty do realizacji w ramach Programu. 

6. Wszystkie przychody planowane do uzyskania z tytułu realizacji Projektu muszą być wskazane 
w Formularzu Projektu (Załącznik nr 1) i przeznaczone na pokrycie kosztów związanych 
z realizacją Projektu. 

7. Podstawę współpracy w ramach Programu i realizacji Projektu zgodnie z założeniami wskazanymi 
przez Instytucję Partnerską w Formularzu Projektu (Załącznik nr 1) stanowi umowa zawarta 
pomiędzy MIK a Instytucją Partnerską, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. 

8. Termin dostarczenia Projektów upływa dnia 14 marca 2014 r. o godz. 16.00. Projekty 
mogą być nadsyłane drogą elektroniczną na adres: pierwszawojna@mik.krakow.pl (pliki PDF lub inny 
format elektroniczny z pieczątką i podpisem osoby upoważnionej), faksem na nr 012 422 55 62 lub 
dostarczone osobiście do siedziby MIK przy ul. Karmelickiej 27 (III p.) w Krakowie. 

9. Projekty złożone po terminie, o którym mowa w pkt. 8 powyżej, nie będą brane pod uwagę. 

10. MIK pokryje koszty realizacji Projektu wskazane przez Instytucję Partnerską w kosztorysie Projektu, 
w kwocie nie wyższej niż 10 000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto 00/100). 

11. MIK nie przewiduje udzielania zaliczek na realizację Projektu, o ile nie będzie to należycie 
uzasadnione przez Instytucję Partnerską. W takim przypadku wysokość zaliczki nie może przekroczyć 
30% kwoty przekazanej przez MIK na rzecz Instytucji Partnerskiej na pokrycie kosztów realizacji 
Projektu. 

12. MIK zastrzega sobie prawo do przyznania na realizację Projektu kwoty niższej niż 
wnioskowana przez Instytucję Partnerską na realizację Projektu. W sytuacji zmiany 
pierwotnego budżetu Instytucja Partnerska zobowiązana jest dokonać korekty budżetu Projektu 
w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia listy przyjętych do realizacji 
Projektów, zgodnie z pkt. VII Harmonogram Programu. 

13. Instytucja Partnerska nie musi posiadać wkładu własnego w postaci środków pieniężnych. 

14. Podstawą do rozliczenia Projektu będzie sprawozdanie merytoryczne przygotowane na Formularzu 
sprawozdania stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu, nadesłane w terminie wynikającym 
z pkt. VII Harmonogram Programu. 

15. Wypłata wynagrodzenia za zrealizowanie Projektu odbędzie się na podstawie prawidłowo 
wystawionego/ej i skutecznie dostarczonego/ej do siedziby MIK rachunku lub faktury VAT 
wystawionej dla MIK przez Instytucję Partnerską zgodnie z pkt. VI Zasady rozliczenia Projektu. 

 

IV. Kryteria oceny Projektu 

1. Komisja Projektowa dokona formalnej i merytorycznej oceny zgłoszonych w ramach Programu 

Projektów. 

A. Formalne 

Projekty, które nie spełniają kryteriów formalnych, zostaną odrzucone i nie będą poddawane 
ocenie merytorycznej. 
1. Posiadanie statusu Instytucji Partnerskiej, patrz Słownik. 

2. Spełnienie wymogów opisanych w pkt. III Zasady współpracy. 
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3. Poprawnie wypełniony Formularz Projektu stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 Ocena formalna dokonana będzie według zasady spełnia/nie spełnia. 
 

B. Merytoryczne 

1. Projekty, które spełniają kryteria formalne będą oceniane merytorycznie przez Komisję Projektową 
pod kątem spełniania celów Programu opisanych w pkt. I Cele Programu. Pod uwagę będą brane 
wymienione poniżej kryteria oceny Projektu (za każde kryterium można otrzymać maksymalnie 
15 punktów): 

1) trafność – na ile cele Projektu odpowiadają celom Programu; 

2) użyteczność – przydatność Projektu dla społeczności lokalnej i mieszkańców Małopolski; 

3) skuteczność – na ile zaproponowane działania gwarantują osiągnięcie założonych celów 
Projektu; 

4) nowatorskość – na ile Projekt jest nową bądź innowacyjną propozycją kulturalną, edukacyjną, 
artystyczną; 

5) partnerstwo – liczba i rola partnerów w Projekcie; 

6) budżet Projektu – adekwatność kwot do zaplanowanych działań, spójność z harmonogramem 
i opisem działań w Projekcie. 

2. Komisja Projektowa dokona oceny punktowej każdego z Projektów w oparciu o sześć ww. kryteriów, 
przyznając za każde z kryteriów punkty w zakresie od 0 do 15. Liczba punktów przyznana za każde 
kryterium musi być wyrażona liczbą całkowitą. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.  

3. Ocena Projektu dokonana będzie poprzez zsumowanie punktów otrzymanych w każdym z 6 ww. 
kryteriów, za Projekt można otrzymać maksymalnie 90 punktów. 

4. Na podstawie dokonanej oceny Komisja Projektowa ustali listę rankingową Projektów z przyznaną 
im punktacją. 

5. Niezwłocznie po ocenie Projektów na stronie www.pierwszawojna.info zostanie zamieszczona 
informacja z listą rankingową i punktacją przyznaną poszczególnym Projektom. Zamieszczona 
zostanie też lista Projektów z najwyższą liczbą punktów, które będą realizowane w ramach Programu 
w ramach posiadanych przez MIK środków finansowych na realizację Programu. 

6. W przypadku nie otrzymania przez Instytucję Partnerską 100% wnioskowanej kwoty, Instytucja 
Partnerska zobowiązana będzie w terminie do 14 dni kalendarzowych od przekazania informacji 
o możliwości realizowania Projektu przedłożyć MIK zweryfikowany Formularz Projektu uwzględniający 
wysokość przyznanego dofinasowania.  

7. W przypadku nie otrzymania przez Instytucję Partnerską 100% wnioskowanej kwoty, Instytucja 
Partnerska może w terminie do 14 dni kalendarzowych poinformować MIK, że rezygnuje z realizacji 
zgłoszonego w ramach Programu Projektu. Oświadczenie o rezygnacji wymaga formy 
pisemnej, pod rygorem nieważności. Wówczas pula środków, która była zarezerwowana dla 
tego Projektu, może zostać przyznana na realizację innego Projektu, który był kolejny w rankingu 
na liście. 

 
 

V. Zasady realizacji Projektu 

1. Instytucja Partnerska zobowiązuje się do stosowania zasad Identyfikacji wizualnej Programu 
określonych w Załączniku nr 3 do wzoru Umowy, będącego integralną częścią Regulaminu (Załącznik 
nr 3), w tym zamieszczania na wszelkich materiałach drukowanych,elektronicznych i multimedialnych 
oraz na stronach internetowych towarzyszących Projektowi identyfikacji wizualnej Programu, w tym 
logotypów: Programu, Województwa Małopolskiego oraz MIK. MIK zastrzega sobie prawo akceptacji 
formy komunikowania o Projekcie i Programie poprzez przesłanie projektów materiałów przed ich 
realizacją na adres: gorgon@mik.krakow.pl. Czas akceptacji materiałów przez MIK to 3 dni robocze 
(poniedziałek–piątek w godz. 9.30–17.30) od ich skutecznego nadesłania. 

2. Instytucja Partnerska zobowiązuje się do nadsyłania do MIK krótkich relacji pisemnych oraz 
zdjęć/materiałów ilustracyjnych z przebiegu Projektu nie rzadziej niż co dwa tygodnie, począwszy 
od rozpoczęcia aż do zakończenia Projektu (o ile jest to uzasadnione specyfiką Projektu). Instytucja 
Partnerska oświadcza i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność, iż przysługują jej prawa autorskie oraz 
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inne prawa własności intelektualnej w zakresie materiałów, o których mowa w zdaniu poprzednim, 
przekazanych MIK, materiały te nie podlegają zarządowi jakiejkolwiek organizacji zbiorowego 
zarządzania, a ich wykorzystanie przez MIK i Województwo Małopolskie, w szczególności w celach 
informacyjnych i dokumentacyjnych Projektu, nie naruszy prawa ani jakichkolwiek prawem 
chronionych interesów i dóbr osób trzecich. Z chwilą przesłania materiałów Instytucja Partnerska 
udziela MIK i Województwu Małopolskiemu nieodpłatnej, nieodwołalnej, nieograniczonej czasowo 
i terytorialnie licencji na korzystanie z nich na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy, której 
wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu, polach eksploatacji, w szczególności w celach 
informacyjnych, promocyjnych i dokumentacyjnych Programu, w tym w serwisach www MIK 
i Województwa Małopolskiego oraz na stronie internetowej Programu: www.pierwszawojna.info 
Licencja, o której mowa w zdaniu poprzednim upoważnia również MIK i Województwo Małopolskie 
do przeniesienia uprawnień wynikających z przedmiotowej licencji w całości lub części na osoby 
trzecie. 

3. Instytucja Partnerska zobowiązana jest do opatrzenia zdjęć/materiałów ilustracyjnych podpisem 
zgodnym z następujących schematem: „fot. nazwa miejsca/ wydarzenia, autor fot., źródło, rok”. 
W przypadku relacji pisemnych: „autor, rok”. 

4. Instytucja Partnerska zobowiązuje się do Przekazania nieodpłatnie MIK i Województwu 
Małopolskiemu zaproszeń/biletów/karnetów (o ile dotyczy), na każde odrębne wydarzenie 
organizowane w ramach Projektu oraz efektów rzeczowych wytworzonych w ramach Projektu (o ile 
dotyczy). Ilości przekazywanych przez Instytucję Partnerską zaproszeń/biletów/karnetów oraz ilości 
efektów rzeczowych wytworzonych w ramach Projektu będzie ustalana w umowie indywidualnie 
z Instytucją Partnerską. 

5. Instytucja Partnerska zobowiązuje się do umożliwienia prezentacji Województwa Małopolskiego i/lub 
MIK podczas wydarzeń związanych z realizacją Projektu np. wernisaż wystawy, zgodnie 
z indywidualnymi ustaleniami z Instytucją Partnerską. 

6. MIK w ramach umowy o współpracy zobowiązuje się do promocji Projektów, w tym prowadzenia 
strony internetowej Programu www.pierwszawojna.info, na której zamieszczane będą informacje 
o przebiegu Projektów nadsyłane przez Instytucje Partnerskie. 

7. Instytucja Partnerska w ramach umowy o współpracy zobowiązuje się do lokalnych działań 
promocyjnych Projektu realizowanego w ramach Programu zgodnie z zasadami opisanymi 
w Regulaminie i załącznikach. 

8. Instytucja Partnerska w ramach umowy o współpracy zobowiązuje się do dystrybucji materiałów 
promocyjnych Programu udostępnionych przez MIK, zgodnie z Regulaminem i załącznikami. 

VI. Zasady rozliczenia Projektu 

Do wystawienia rachunku lub faktury przez Instytucję Partnerską i wypłaty przez MIK wynagrodzenia 

za realizację Projektu konieczne są: 

1. Spełnienie warunków opisanych w pkt. III Zasady współpracy i w pkt. V Zasady realizacji Projektu 
oraz wywiązanie się z umowy zawartej pomiędzy MIK i Instytucją Partnerską. 

2. Złożenie w siedzibie MIK w terminie wynikającym z pkt. VII Harmonogram Programu sprawozdania 
merytorycznego stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu ze zrealizowanego Projektu. 

3. Zaakceptowanie przez MIK sprawozdania merytorycznego ze zrealizowanego Projektu, składającego 
się z poprawnie wypełnionego Formularza sprawozdania wraz ze wskazanymi w nim załącznikami – 
wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Akceptacja sprawozdania merytorycznego przez MIK 
nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej. 

4. W wypadku uwag czy braków w sprawozdaniu merytorycznym MIK zastrzega sobie prawo 
do wezwania Instytucji Partnerskiej do udzielenia wyjaśnień lub uzupełnienia brakujących informacji 
w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia nadesłania sprawozdania przez Instytucję 
Partnerską. W takim przypadku Instytucja Partnerska zobowiązuje się do udzielenia wyjaśnień lub 
uzupełnienia sprawozdania merytorycznego w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze. 

5. Rachunek lub faktura może zostać wystawiony/a przez Instytucję Partnerską po zaakceptowaniu 
przez MIK sprawozdania merytorycznego.  
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6. Termin wypłaty wynagrodzenia za realizację Projektu wynosi do 14 dni od dnia dostarczenia 
prawidłowo wystawionego/ej rachunku lub faktury do siedziby MIK.  

7. W uzasadnionych przypadkach MIK dopuszcza możliwość wypłaty zaliczki na rzecz Instytucji 
Partnerskiej w wysokości i na zasadach określonych w umowie. 

 

VII. Harmonogram Programu 

1. Termin dostarczenia Projektów upływa dnia 14 marca 2014 r. o godz. 16.00. Projekty 
mogą być nadsyłane drogą elektroniczną na adres: pierwszawojna@mik.krakow.pl (pliki PDF lub inny 
format z pieczątką i podpisem osoby upoważnionej), faxem na nr 012 422 55 62 lub dostarczone 
osobiście do siedziby MIK, przy ul. Karmelickiej 27 (III p.) w Krakowie. 

2. Ogłoszenie listy przyjętych do realizacji Projektów jest planowane na 14 kwietnia 2014 r., na stronie 
Programu: www.pierwszawojna.info. 

3. Podpisywanie umów z Instytucjami Partnerskimi rozpocznie się po ogłoszeniu listy przyjętych 
do realizacji Projektów, zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z Instytucjami Partnerskimi. 

4. Projekty mogą być realizowane przez Instytucję Partnerską do 16 listopada 2014 r., 
z zastrzeżeniem, że efekty końcowe projektu zostaną upublicznione nie wcześniej niż 
od dnia 26 maja 2014 r. 

5. Termin dostarczenia sprawozdań merytorycznych przez Instytucję Partnerską nie może 
być dłuższy niż 5 dni roboczych liczonych od daty zakończenia realizacji Projektu 
wskazanej w Załączniku nr 1 Formularz Projektu przez Instytucję Partnerską. 
Sprawozdania winny być dostarczone do siedziby MIK, przy ul. Karmelickiej 27 (III p.) w Krakowie. 

6. Ostateczny termin wystawienia i dostarczenia do siedziby MIK rachunku lub faktury upływa 10 
grudnia 2014 r. Rachunki lub faktury wystawione i dostarczone po upływie tego terminu nie będą 
stanowiły podstawy do rozliczenia Projektu. 

7. MIK zastrzega sobie możliwość zmian w ww. terminach. Informacje będą publikowane na stronie 
WWW Programu. 

 

VIII. Dodatkowe informacje 

1. MIK zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu wejdzie 
w życie z chwilą jego publikacji na www.pierwszawojna.pl. 

2. MIK zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Instytucja Partnerska spełnia warunki określone 
w Regulaminie, jak również wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W tym celu 
MIK może żądać od Instytucji Partnerskiej złożenia dodatkowych oświadczeń, podania określonych 
danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. 

3. Formularz Projektu oraz dokumenty stanowiące załączniki do Formularza muszą być podpisane przez 
osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Instytucji Partnerskiej lub przez osobę/y posiadającą/e 
odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentowania Instytucji Partnerskiej, udzielone przez osobę/y 
upoważnioną/e do jej reprezentacji.  

4. Osobą upoważnioną do udzielania informacji dot. Programu jest Joanna Warchoł, e-mail: 
pierwszawojna@mik.krakow.pl, tel. 012 422 18 84, pon.–pt. w godz. 9.30–17.00. 

 

Załączniki do Regulaminu: 

Załącznik nr 1 – Formularz Projektu 

Załącznik nr 2 – Formularz sprawozdania Projektu 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy z załącznikami  

 


